
«Aqrar bazarın formalaşması və inkişaf xüsusiyyətləri» fənninin iqtisadi 
məzmunu,  məqsədi və vəzifələri 

Mövzu 1 
 

1. Aqrar bölmədə formalaşan bazar iqtisadi münasibətləri nəyi tələb edir 
   1. Aqrar islahatların kecirilməsni 
   2. Tələb və təklifin öyrənilməsini 
   3. Kreditlərin cəlb edilməsini 
   4. (( Emalı sferasında fəaliyyət göstərən bütün strukturların fəal, normal iş 
prinsipi qurmalarını 
   5. İqtisadi səmərəliliyinin yekun mərhələsini müəyyənləşdirməyi 
 
2.  Aqrar bazarın formalaşması və inkişafi xüsusiyyətləri fənninin tədqiqat 
obyektinə hansı sahələr daxildir 

1. Məhsullarının satış sistemi, regional və dünya bazarı sistemi  
2. Torpaq, əmək, iş və xidmətlər, investisiya və qiymətli kağızlar 
3. Elmi-texniki məhsullar, maddi-texniki resurslar bazarı . 

      4. ((Bütün cavablar düzgündür 
      5. Bütün cavablar səfdir 
 
3.  Aqrar bazarın əsas tədqiqat metodları və üsüulları hansılardı 
  1.Normativ, pozitiv 
  2. Analiz, statistik müşahidə 
  3. Statistik qruplaşdırma, konstruktiv hesablama 
  4. ((Bütün cavablar düzgündür 
   5. Bütün cavablar səfdir 
 
4. Pozitiv tədqiqat metodu vasitəsilə hansı dəyişiliklər öyrənilir 
  1. ((Məkan və zaman daxilində baş verən dəyişikliklər  

    2. Analiz nəticəsində baş verən dəyişikliklər 
    3. Statistik müşahidə daxilində baş verən dəyişikliklər 
    4. Bütün cavablar düzgündür 
    5. Bütün cavablar səfdir 
 
5. Aqrar bazarın tədqiqi nəticəsində makro- iqtisadi səviyyədə ölkənin aqrar 
siyasətinin formalaşmasında hansı metoddan istifadə edilir 
     1. ((Normativ metoddan 
     2. Pozitiv metoddan 
     3. Analiz metodundan 
     4. Statistik qruplaşdırma metodundan 
     5. Müşahidə metodundan 
 



6.  Bazarda baş verən iqtisadi proseslər tərkib hissələrinə ayrılmaqla onların 
xüsusiyyətləri və inkişaf qanunauyğunluqları hərtərəfli öyrənilməsində hansı 
metoddan istifadə edilir    
    1. Normativ metoddan 
     2. Pozitiv metoddan 
     3. ((Analiz metodundan 
     4. Statistik qruplaşdırma metodundan 
     5. Müşahidə metodundan 
 
7. Statistik müşahidə tədqiqat üsulunun köməyi ilə bazarda hansı məlumat əldə 
edilir 

1. ((Bazarda tələb və təklifin həcmi və qiymətlərin səviyyəsi barədə 
2. Bazarın inkişafının proqnozlaşdırılması üçün əsaslandırılmış informasiya 

sistemi barədə 
3. Məhsullarının satış sistemi, regional və dünya bazarı sistemi barədə 
4. Torpaq, əmək, iş və xidmətlər, investisiya və qiymətli kağızlar barədə 

      5.  Alıcı və satıcı barədə 
 
8. Bazarın inkişafının proqnozlaşdırılması üçün əsaslandırılmış informasiya 
sistemi formalaşdırılmasında hansı metoddan istifadə edilir 

 1. Normativ metoddan 
       2. Pozitiv metoddan 
       3. ((Analiz metodundan 
      4. Statistik müşahidə metodundan 
      5. Müşahidə metodundan 
 
9. Statistik qruplaşdırma üsulundan istifadə etməklə 

1. ((Mövcud rəqabət mühitinə uyğun bazar seqmentləri sistemləşdirilir 
2. Tələb və təklif öyrənilir 
3. Rentabellik yüksəlir 
4. Bazar formalaşır 
5. Kredit cəlb olunur 
 

10. İqtisadi proseslərdə yaranan əlaqə və asılılıq öz nəticəsini və sonluğunu 
məntiqi olaraq harada reallaşdırır 

1. Kənd təsərrüfatı müəssisəsində 
2. Kooperativdə 
3. Aqroservisdə 
4. ((Bazarda 
5. Kəndli-fermer təsərrüfatında 
 

11. Bazar hansı münasibətləri sistemləşdirməklə formalaşdırır və onları inkişaf 
etdirir 



1. ((Təsərrüfatçılıq əlaqələrini, həm də istehsalçılarla istehlakçılar (satıcılar və 
alıcılar) arasındakı münasibətləri  
2. Bazar münasibətləri 
3. Sahələr arası münasibətləri 
4. Bütün cavablar düzgündür 
5. Bütün cavablar səfdir 
 
12. Yaranan iqtisadi münasibətlər və təsərrüfatçılıq əlaqələri qarşılıqlı 
maraqların reallaşdığı hallarda aşağıdaki proseslərin nəticəsində öz inkişafını 
tapır və təkmilləşir 
  1. ((Alqı-satqı 
  2. Kredit-lizinq 
  3. Tələb-təklif        
  4. Bütün cavablar düzgündür 
  5. Bütün cavablar səfdir 
 
13. Bazar: 

  1. ((Məhsulların (iş və xidmətlərin) istehsalı, mübadiləsi və  istehlakı 
prosesində sərbəst fəaliyyət göstərən təsərrüfatçılıq subyektləri ilə alıcılar və 
satıcılar arasında qarşılıqlı şəkildə formalaşan iqtisadi münasibətlər sistemidir 

  2. Sərbəst fəaliyyət göstərən təsərrüfatçılıq subyektləri ilə alıcılar və 
satıcılar arasında qarşılıqlı şəkildə formalaşan iqtisadi münasibətlərin inkişafıdır 

   3. Məhsulların istehsalı, mübadiləsi və satıcılar arasında qarşılıqlı şəkildə 
formalaşan iqtisadi münasibətlər sistemidir 
        4. Bütün cavablar düzgündür 
        5. Bütün cavablar səfdir 
 
14. Normal bazar sisteminin formalaşması üçün hansı şərtlərin nəzərə alınması 
vacibdir: 

1. Bərabər hüquqlu müxtəlif təsərrüfatçılıq formalarının yaradılması və 
onların fəaliyyətinin stimullaşdırılması; 

2. İstehsal (iş və xidmət) sferasında yaradılan müxtəlif mülkiyyətli təsərrü-
fatçılıq subyektlərinin sərbəst fəaliyyəti; 

3. Alqı-satqı prosesində istehsalçılarla istehlakçılar arasında mövcud 
əmtəələrə görə müəyyənləşdirilən qiymətlərin səviyyəsinə dövlət müdaxiləsinin 
minimuma endirilməsi, yaxud həmin əmtəələr üzrə sərbəst qiymətqoymaya 
şərait yaradılması 
       4. (( Bütün cavablar düzgündür 
       5. Bütün cavablar səfdir 
 
15.  Coğrafi mövqeyinə görə bazarlar aşağıdakılardır 
  1.Daxili 
  2. Regional  



  3.Dünya 
  4. (( Bütün cavablar düzgündür 
  5. Bütün cavablar səfdir 
 
16. Satışın xarakterinə görə bazarlar nəcə  fərqləndirilir 
  1. Aliciliq qabiliyyətinə görə 
  2. ((Topdansatış və pərakəndə satış formaları ilə 
  3. Aqromarketinqin təşkili ilə 
  4. Fəaliyyət növləri ilə 
  5. Bütün cavablar düzgündür 
 
17. Rəqabət imkanları baxımından bazarların təsnifləşdirilməsi necədir 

  1. Azad (xalis) rəqabət bazarı 
  2. İnhisarçı rəqabət bazarı 
  3. Sırf (xalis) inhisar bazarı 
  4. Oliqopoliya bazarı  
  5. (( Bütün cavablar düzgündür 
 

18. İqtisadi təyinatına görə bazarlar hansı növlərə ayrılır 
 1. Ərzaq bazarı 
 2. İş və xidmətlər bazarı 
 3. Elmi-texniki yeniliklər bazarı 
 4. Xammal bazarı 
 5.  (( Bütün cavablar düzgündür 
 

19. Keyfiyyət əlamətlərinə görə bazarlar necə təsnifləşdirilir 
 1. ((Təkmil və qeyri-təkmil bazar 
 2. Elmi-texniki yeniliklər bazarı 
 3. Qiymətli kağəzlar bazarı 
 4. Texniki resurslar bazarı 
 5. Xammal bazarı 
 

20. Keyfiyyət əlamətlərinə görə bazarlar necə təsnifləşdirilir 
 1.  Texniki resurslar bazarı 
 2. Elmi-texniki yeniliklər bazarı 
 3. Qiymətli kağəzlar bazarı 
 4. ((Formalaşdırılan və pərakəndə bazar 
 5. Xammal bazarı 
 

21. Keyfiyyət əlamətlərinə görə bazarlar necə təsnifləşdirilir 
 1.  Texniki resurslar bazarı 
 2. Elmi-texniki yeniliklər bazarı 
 3. Qiymətli kağəzlar bazarı 



 4. ((Sərbəst və tənzimlənən bazar 
 5. Xammal bazarı 
 

22. Keyfiyyət əlamətlərinə görə bazarlar necə təsnifləşdirilir 
 1.  Texniki resurslar bazarı 
 2. Elmi-texniki yeniliklər bazarı 
 3. Qiymətli kağəzlar bazarı 
 4. ((Bazar subyektlərinin sərbəst girişi təmin olunmuş və girişə məhdudiyyət 

qoyulmuş bazar 
 5. Xammal bazarı 
 

23. Təkmil bazarların formalaşması bu şərtlər daxilində mümkündürmü  
  1. Əmtəələrə görə alıcı və satıcılara mübadilə üçün bərabər hüquqlu və 

sərbəst şəraitin yaradılması  
  2. Bazar subyektlərinin hər birinə bərabər hüquqların təmin olunması, 

yaxud inhisarçılıq hallarına yol verilməməsi 
3. Bazarın fəaliyyətində iştirak edən subyektlərə bazardakı vəziyyət 

haqqında hərtərəfli məlumatın çatdırılması  
4. ((Bütün cavablar düzgündür 
5. Bütün cavablar səfdir 
 

24. Aqrar bazar sisteminə hansı bazarlar daxildir 
1. Kənd təsərrüfatı məhsulları bazarı 
 2. Maddi-texniki resurslar bazarı 
 3. İş və xidmətlər bazarı  
4. ((Bütün cavablar düzgündür 
5. Bütün cavablar səfdir 
 

25. Aqrar bazarın fəaliyyətinə öz təsirini göstərir  
 1. Əmək resursları bazarı 
 2. Torpaq bazarı 
 3. Elmi-texniki məhsullar bazarı 
 4. İnvestisiya və qiymətli kağızlar bazarı 
 5. ((Bütün cavablar düzgündür 
 

26. Aqrar bazarın infrastrukturu əsasən hansı tərkib hissələrdən ibarətdir    
1. Birjalar 
2. Yarmarkalar 
 3. Lizinq xidmət 
4. Texniki vasitələrlə xidmət göstərən müəssisələr 
5. ((Bütün cavablar düzgündür 
 

27.  Yarmarkaların həyata keçirilməsi nə ilə xarakterizə olunur 



 1. ((Alıcı və satıcıların iştirakı ilə müəyyən  dövrlərdə (həftə, ay, il)  bir neçə 
dəfə alqı-satqı prosesi ilə 

2. Bazara çıxarilan kənd təsərrüfatı məhsulların keyfiyyətinə nəzarət ilə 
3. Tələb və təklifin öyrənilməsi ilə 
4. Rəqabətqabiliyyətli məhsullar ilə 
5. İnvestisiyaların tədbiqi ilə 
 

28. Aqrar bazar sistemində yarmarkalar hansı münasibətlərinin daha səmərəli 
qiymətlərlə formalaşmasında əvəzsiz rola malikdir 

1. ((Tərəflər arasında mübadilə  
2. Təsərrüfatlar arasında mübadilə 
3. Banklar arasında mübadilə 
4. Bütün cavablar düzgündür 
5. Bütün cavablar səfdir 

 
29.  Banklar hansı funksiyalar yerinə yetirməklə aqrar bazar infrastrukturunda 
mühüm yerlərdən birini tutur 

1. Pul vəsaitlərinin toplanması 
2. Kreditlərin verilməsi 
3. Hesablaşmaların həyata keçirilməsi 
4. Dövriyyə üçün pul vəsaitlərinin emissiyası 
5. ((Bütün cavablar düzgündür 

 
30. Aqrar bazar münasibətlərinin predmeti 

1. ((Aqrar bazar sisteminə daxil olan bazarların fəaliyyət mexanizminin 
öyrənilməsi təşkil edir 
2. Satış sistemi, regional və dünya bazarı sistemi təşkil edir 
3. Torpaq, əmək, iş və xidmətlər, investisiya və qiymətli kağızlar təşkil edir 
4. Maddi-texniki resurslar bazarı və infrastruktur sahələri 
5. Elmi-texniki məhsullar, maddi-texniki resurslar bazarı 

 
31.  Aqrar bazar fənninin tədqiqat obyekti 

1. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, bölgüsü, mübadiləsi 
2. Istehlakı prosesində iştirak edən sferaların və aqrar bazar sistemi 
3. ((Kənd təsərrüfatı məhsullarının satış sistemi, regional və dünya bazarı 
sistemi və s. 
4. Bazarların-kənd təsərrüfatı məhsulları bazarı 
5. Maddi-texniki resurslar bazarının və iş və xidmətlər bazarı 

 
32. Aqrar bazar fənninin əsas tədqiqat metodları və üsulları 
     1. ((Normativ, pozitiv, analiz, statistik müşahidə, statistik qruplaşdırma və s. 

2. Aqrar bazar sisteminə daxil olan bazarların-kənd təsərrüfatı məhsulları ba-
zarı 



      3. Maddi-texniki resurslar bazarının və iş və xidmətlər bazarı 
4. Kənd təsərrüfatı məhsullarının satış sistemi, regional və dünya bazarı 
sistemi 
5. Torpaq, əmək, iş və xidmətlər, investisiya və qiymətli kağızlar 

 
33. Pozitiv tədqiqat metodu vasitəsilə öyrənilir 

1. Makro- iqtisadi səviyyədə ölkənin aqrar siyasəti 
2. ((Aqrar bazar sisteminə daxil olan hər bir bazar növünün fəaliyyətində 
dəyişikliklər 
3. Torpaq, əmək, iş və xidmətlər, investisiya 
4. Bazarda baş verən iqtisadi proseslər 
5. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı, saxlanması, satış üçün hazırlanması 

 
34. Normativ metoddan istifadə edilir 

1. Nəzərdə tutulan məsələlərin dərindən mənimsənilməsi 
2. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, bölgüsü, mübadiləsi 
3. ((Makro- iqtisadi səviyyədə ölkənin aqrar siyasətinin formalaşmasında 
4. Aqrar bazar sisteminə daxil olan hər bir bazar növünün fəaliyyəti 
5. Müəyyən məkan və zaman daxilində baş verən dəyişikliklər 

 
35. Analiz metodu vasitəsilə öyrənilir 

1. Aqrar bazarın tədqiqi nəticəsində makro- iqtisadi səviyyə 
2. Ölkənin aqrar siyasətinin formalaşmasında istifadə edilir 
3. Investisiya və qiymətli kağızlar, elmi-texniki məhsullar 
4. Maddi-texniki resurslar bazarı və infrastruktur sahələri 
5. ((Iqtisadi proseslər, onların xüsusiyyətləri və inkişaf qanunauyğunluqları 

 
36. Statistik müşahidə tədqiqat üsulunun köməyi ilə formalaşdırılır 

1. Bazarda iqtisadi proseslərin perspektiv səviyyələrinin hesablanmasi 
2. ((Bazarin inkişafinin proqnozlaşdirilmasi üçün əsaslandirilmiş informasiya 
sistemi 
3. Onlarin xüsusiyyətləri və inkişaf qanunauyğunluqlari hərtərəfli öyrənilir 
4. Mövcud rəqabət mühitinə uyğun bazar seqmentləri sistemləşdirilir 
5. Hər bir iqtisadi sistemdə ictimai əmək bölgüsünün dərinləşməsi 

 
37. Konstruktiv hesablama üsulu müəyyənləşdirir 

1. Normativ, pozitiv, analiz, statistik müşahidə 
2. Kənd təsərrüfatı məhsullarının satış sistemi, regional və dünya bazarı 
sistemi 
3. İstehsal-satışla bağlı iqtisadi strukturların bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqələri 
4. ((İqtisadi proseslərin səviyyələrini, iqtisadi səmərəliliyin yüksəlmə istiq-
amətlərini 
5. Aqrar bazar sisteminin səmərəli fəaliyyətinin təmin olunmasını 



38. Normal bazar sisteminin formalaşması üçün şərtlər 
1.  Məhsullar, maddi-texniki resurslar bazarı və infrastruktur sahələri 

2. (( Bərabər hüquqluluq, sərbəst fəaliyyət, əlverişli investisiya mühiti və s. 
3.  Həmin əlaqələrin formalaşması prosesində yaranan münasibətlər 
4.  Bir-birini şərtləndirən bu inkişaf tələbatın həcmi ilə istehsalın səviyyəsi 
5.  Bazarın təşkili formalarının və real bazar əlaqələrinin nəzərə alınması 

 
39. Təkmil bazarların formalaşması üçün şərtlər 

1. ((Alıcı və satıcılara mübadilə üçün bərabər hüquqlu və sərbəst şəraitin 
yaradılması 
2. Əlverişli investisiya mühitinin yaradılması 
3. Bazar infrastrukturunun formalaşdırılması 
4. Bazar iqtisadi münasibətləri sistemi subyektləri 
5. Bərabər hüquqlu müxtəlif təsərrüfatçılıq formalarının yaradılması 

 
40. Qeyri təkmil bazarlar 

1. Bazar subyektlərinin hər birilə bərabər hüquqları 
2. Əmtəələrə görə alıcı və satıcılara mübadilə 
3. Bazardakı vəziyyət haqqında hərtərəfli məlumatın çatdırılması və s. 
4. ((Bərabər hüquqların təmin olunmaması, inhisarçılıq hallarına yol 
verilməsi 
5. Elmi-texniki yeniliklər bazarı, xammal bazarı, əmək bazarı 

 
41. Formalaşdırılan bazarlar dedikdə başa düşülür 

1. ((Alqı-satqı prosesi, qiymətqoyma əvvəlcədən müəyyən olunmuş qaydalar 
əsasında reallaşdırılır 
2. Alıcı və satıcılara bazara girişə sərbəstlik verilməsi 
3. Məhdudiyyət qoyulması normativ-hüquqi sənədlər əsasında həyata 
keçirilir 
4. Subyektlərə bazardakı vəziyyət haqqında hərtərəfli məlumatın çatdırılması 
və s. 
5. Bərabər hüquqlu və sərbəst şəraitin yaradılması 

 
42. Sərbəst fəaliyyət göstərən bazarlar 

1. Alqı-satqı prosesi və əmtəələrə qiymətqoyma əvvəlcədən müəyyən edilir 
2. Birjalar, auksionlar vasitəsilə reallaşdırılır 
3. ((Əmtəələrə görə qiymət tələb və təklif əsasında alıcı və satıcılar  arasında 
müəyyənləşdirilir 
4. Mübadilə sferasında digər halların müşahidə olunur 
5. Bazardakı vəziyyət haqqında hərtərəfli məlumatın çatdırılması 

 
43. Aqrar bazar sisteminə daxildir 



1. ((Kənd təsərrüfatı məhsulları bazarı, maddi-texniki resurslar və iş və 
xidmətlər bazarı 
2. Əmək resursları bazarı, torpaq bazarı, elmi-texniki məhsullar bazarı 
3. Investisiya və qiymətli kağızlar bazarı və s. 
4. Əmtəələrin  kəmiyyət və keyfiyyəti, satışın şərtləri 
5. Qiymətlərin səviyyəsi ilə təklifin tələbləri 

 
44. Aqrar bazarın funksiyaları 

1. Kənd təsərrüfatı məhsulları bazarı, maddi-texniki resurslar bazarı. 
2. ((Vasitəçilik, qiymətin formalaşdırılması, informasiya, tənzimləyici. 
3. Torpaq bazarı, elmi-texniki məhsullar bazarı. 
4. İstehsal və istehlakın strukturuna uyğun olaraq ictimai xarakterli 

xərclərin reallaşdırılması 
5. İstehsal xərclərinin reallaşdırılması obyekti 

 
45. Vasitəçilik funksiyasının əhəmiyyəti 

1. Satıcı tərəfindən daha çox mənfəət götürmək 
2. alıcı tərəfindən əksinə, tələbatı və gəliri baxımından xərcini azaltmaq 
3. Istehsal və istehlakın strukturuna uyğun olaraq ictimai xarakterli 

xərclərin reallaşdırılması 
4. ((Alqı-satqı prosesini birləşdirməyə, yaxud qarşılıqlı mübadiləyə şərait 
yaradır 
5. Əmtəəlik məhsul istehsalının iqtisadi cəhətdən stimullaşdırılması 

 
46. İnformasiya funksiyasının əhəmiyyəti 

1. ((Istehsalçının öz fəaliyyətini düzgün qiymətləndirmək üçün zəruri 
informasiya almaq imkanı 
2. Bazar şəraitində istehlakçılara normal rəqabət mühiti 
3. Satıcı (məhsul), istehsalçılara isə iqtisadi mənfəət 
4. Kənd təsərrüfatının inkişafı 
5. Maliyyə vəsaitinin ödənilmə müddətinin uzanması 

 
47. Tənzimləyici funksiya 

1. Istehsal olunmuş məhsulların saxlanması yerlərinə daşınması 
2. Məhsulların saxlanılması, həmçinin satışa çıxarılması 

3. ((Tələb və təklif  arasında tarazlığın və qiymətlərin tənzimlənməsi 
tələb-təklif qanunu əsasında şərtlənir 

4. Alqı-satqı münasibətlərində infrastruktur əvəzsiz rol 
5. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və mübadiləsi 

 
48. Lizinqin növləri 

1. ((Maliyyə lizinqi, operativ lizinq, qaytarılan lizinq 
2. Qısamüddətli (1 ilədək), ortamüddətli (1 ildən 3 ilədək) 



3. Ortamüddətli (1 ildən 3 ilədək), uzunmüddətli (3 ildən çox) 
4. Razılaşdırılmış ödəmə əsasında istifadəyə verə bilir 
5. Nəzərdə tutulan müddət başa çatdıqda bütün hüquqlar və lizinq əm-
lakı lizinq sahibinə verilir 

 
Mövzu 2 
 

49. Aqrar siyasətin və aqrar islahatın aqrar bazarın formalaşmasında rolu 
     1. Aqrar islahat nədən ibarətdir 
         1. Torpaqların artırılması 
         2. Heyvandarlığın inkişafı 
         3. ((Yeniləşmə və müasirləşmə 
         4. Əkin sahələrinin genişləndirilməsi 
         5. Maliyyə-kreditin artırılması 
 

50. Aqrar islahatlar nəyə görə zəruri prosesə çevrilmişdir 
     1. Əmək haqqı artmışdır 
     2. İstehsal xərci azalmışdır 
     3. Məşğulluq yüksəlmişdir 
     4. ((Aqrar sahədə böhran artmışdır 
     5. Əmək məhsuldarlığı yüksəlmişdir 
 

51. Aqrar islahatlar nə zaman başlamış 
   1. 80-ci illərin sonunda 
   2. ((90-cı illərin əvvəlində 
   3. 2000-ci ildə 
   4.  2005-ci ildə 
   5. 1998-ci ildə 
 

52. Aqrar islahatların həyata keçirilməsinə nədən başlanır 
    1. Torpaqların özəlləşdirilməsi 
   2. Əmlakın qiymətləndirilməsi 
   3. İşçilərin hazırlanması 
   4. Texnikanın uçota alınması 
   5. ((Normativ-hüquqi bazanın yaradılması 
 

53. Aqrar islahatlara nədən başlanılır 
    1. Kadrların yerləşdirilməsi 
    2. İdarəetmənin müəyyən edilməsi 
    3. Əməyin təşkili 
    4. ((Torpaq və əmlakın özəlləşdirilməsi 
    5. İstehsalın artırılması 
 



54. Mülkiyyətin hansı forması mövcuddur 
   1. Dövlət və bələdiyyə 
   2. Yalnız xüsusi 
   3. Dövlət və xüsusi 
   4. ((Dövlət, xüsusi və bələdiyyə 
   5. Xususi və bələdiyyə 
 

55. Torpaq və əmlak özəlləşdirdikdən sonra hansı proses həyata keçirilir 
     1. İstehsal artır 
     2. Əmtəəlik məhsul çoxalır 
     3.  ((İctimai təsərrüfatlar ləğv olunur 
     4. İctimai təsərrüfatlar möhkəmlənir 
     5. İdarəetmə mürəkkəbləşir 
 

56. Torpaq və əmlakın özəlləşdirilməsi və ictimai təsərrüfatların ləğv edilməsi 
nəticəsində nə yaranır 

  1. Kollektiv müəssisələr 
  2. Təsərrüfatlararası təşkilatlar 
  3. İstehsal-elmi birlikləri 
  4. Aqrokombinatlar 
  5. ((Xüsusi təsərrüfatlar 

 
57. Müasir dövrün tələblərinə uyğun normativ-hüquqi bazanın yaradılması, 
qərarların qəbul edilməsi, təkliflərin hazırlanması nəyin sürətlə həyata 
keçirilməsinə şərait yaratmışdır 

    1. İstehsalın ixtisaslaşması 
    2. Tədarük sisteminin dəyişməsi 
    3. Təchizatın azalması 
    4. Əməyin stimullaşması 
    5. ((Aqrar islahatların sürətlənməsi 
 

58. Aqrar islahatların həyata keçirilməsi nəticəsində xüsusi mülkiyyətə 
əsaslanan hansı təsərrüfatlar yaranmışdır 

     1. Təsərrüfatlararası müəssisələr 
     2. Elmi-istehsal birlikləri 
     3. ((Kooperativlər, fermerlər, fərdi təsərrüfatlar 
     4. Təmir təşkilatları 
     5. Tikinti müəssisələri 
 
 

59. Aqrar islahatlarla əlaqədar yaradılan sosial-iqtisadi və texniki-texnoloji, 
təşkilati tədbirlər müəyyən edilmiş səviyyədə əməl edilmədikdə nə baş verir 

   1. İstehsal-iqtisadi yüksəliş sürətlənir 



   2. ((Sosial-iqtisadi yüksəlişə əməl olunmur 
   3. Sosial-iqtisadi artıma əməl olunur 
   4. Məhsul istehsalı artır 
   5. İqtisadi səmərəlilik yüksəlir 
 

60. Aqrar islahatların hüquqi təminatını nə təşkil edir  
    1. ((İqtisadi qanunlar 
    2. İstehsalın təşkili formaları 
    3. Tədarük qaydaları 
   4. Maddi-texniki təchizat 
   5. İstehsalın stimullaşdırılması 
 

61. Aqrar islahatların həyata keçirilməsini təmin etmək kim tərəfindən 
aparılmışdır 

    1. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi 
    2. Dövlət Torpaq Komitəsi 
    3. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 
   4.  ((Dövlət Aqrar İslahatlar Komissiyası 
   5. Hüquq-mühafizə orqanları 

 
62. Aqrar islahatların aparılmasının ümumi istiqamətləri, prinsipləri, metodları, 
mexanizmləri kim tərəfindən müəyyən edilir 

    1. Elmi müəssisələr 
    2. Ali məktəblər 
    3. Vergi orqanları 
    4. İnzibati orqanlar 
    5. (( Aqrar İslahatlar Komissiyası 
   

63. Həyata keçirilən islahatları inkişaf səviyyəsinə, irəli sürülən sosial-iqtisadi, 
texniki-texnoloji, təşkilati tədbirlərin əhəmiyyətinə görə neçə mərhələyə bölmək 
olar 

    1. 7 mərhələ 
    2. ((5 mərhələ 
   3.  3 mərhələ 
   4. 6 mərhələ 
   5.  4 mərhələ 
 

64. Aqrar islahatların başlanğıcını, ona hazırlığı, iqtisadi mexanizmin və 
idarəetmənin təkmilləşdirilməsinə dair tədbirlərin işlənilməsini əhatə edən 
mərhələ hansı dövrü əhatə edir 

   1. 90-cı ilə qədər dövrü 
   2. 90-93-cü illəri 
   3. 91-92-ci illəri 



   4. ((92-ci ilə qədər dövrü 
   5. 92-dən sonrakı dövrü 
 

65. Aqrar islahatların normativ-hüquqi bazası əsasən yaradılan inkişaf dövrü 
hansı illəri əhatə edir 

    1. ((92-95-ci illəri 
    2. 93-96-cı illəri 
   3.  94-95-ci illəri 
   4. 91-94-cü illəri 
   5. 95-ci ili 
 

66 “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 
Proqramı (2004-2008-ci illər)” nə vaxt təsdiq olunmuşdur 

    1. 20 yanvar 2004-cü il 
    2. 20 fevral 2004-cü il 
    3. ((11 fevral 2004-cü il 
    4. 11 yanvar 2004-cü il 
   5. 15 fevral 2004-cü il 
  

67. “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi 
Dövlət Proqramı” nə vaxt təsdiq olunmuşdur 

    1. 14 yanvar 2009-cu il 
    2. 14 fevral 2009-cu il 
    3. 14 mart 2009-cu il 
    4.  ((14 aprel 2009-cu il 
    5.  14may 2009-cu il 
 

68. Bazar münasibətlərinin inkişafı şəraitində aqrar bazarın formalaşması və 
səmərəli fəaliyyət göstərməsi həlledici səviyyədə dövlətin 

  1. ((Aqrar siyasəti ilə bağlıdır 
  2. Sərancamları ilə bağlıdır 
 3. Qanunları ilə bağlıdır 
  4. Hüquqi aktları bağlıdır 
  5. Qərarlarları ilə bağlıdır  
 

69. Aqrar siyasət vasitəsi ilə müəyyən edilir  
   1. İnkişaf istiqamətləri 
   2. İnkişafının nəzəri-metodoloji əsasları 
   3. İnkişaın raktiki məsələləri  
   4. ((Bütün cavablar düzgündür 
    5. Bütün cavablar səfdir 
 

70. Aqrar siyasət kənd təsərrüfatının inkişafı ilə əlaqədar olaraq qarşısında duran 



başlıca məqsəd və vəzifələrdən biri 
   1. ((Aqrar bazarın düzgün formalaşması və səmərəli fəaliyyət 

göstərməsinin müəyyən edilməsidir 
  2. Maya dəyərinin aşağı salınmasıdır 
  3. Məhsuldarlığın artırılmasıdır 
  4. Keyfiyyətli məhsul istehsalıdır 
  5. Rəqabət şəraiti yaradılmasıdır 
 

71. Dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin olunmasının ən mühüm atributları 
hansılardı 

1. Aqrar bazarda daxili əmtəə istehsalçılarının maraq və mənafelərinin 
etibarlı qorunması 

2. İstehlakçıların sosial maraqlarına uyğun gələn qiymətlər  
3. Ərzaq və kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının stimullaşdırılması   
4. ((Bütün cavablar düzgündür 
5. Bütün cavablar səfdir 
 

72. Dövlətin həyata keçirdiyi aqrar siyasət  
  1. Aqrar bazarda istehsalçı və istehlakçı arasında qarşılıqlı anlaşmanın 

yaranmasına xidmət edir 
  2. Ekvivalent mübadilə münasibətlərinin formalaşdırılmasına xidmət edir 
  3. Aqrar-sənaye kompleksində dəyər qanununun tələblərinin yerinə 

yetirilməsinə xidmət edir 
  4. İqtisadiyyatın sahələri - xüsusilə sənaye ilə kənd təsərrüfatı arasında dis-

proporsiyanın aradan qaldırılmasına xidmət edir  
  5. ((Bütün cavablar düzgündür 
 

73. Müasir dövrdə dövlətin aqrar siyasətinin aqrar bazarın formalaşmasına təsiri 
nə ilə şərtlənir 

1. ((Aqrar bazar iştirakçılarının təbii fəlakət və digər əvvəlcədən 
proqnozlaşdırıla bilməyən təsirlərdən etibarlı sığortalanması 

2. Aqrar bazarda istehsalçı və istehlakçı arasında qarşılıqlı anlaşmanın yaran-
ması 

3.  Ekvivalent mübadilə münasibətlərinin formalaşdırılması 
4. Aqrar-sənaye kompleksində dəyər qanununun tələblərinin yerinə 

yetirilməsi 
5. İqtisadiyyatın sahələri - xüsusilə sənaye ilə kənd təsərrüfatı arasında dis-

proporsiyanın aradan qaldırılması 
 
74.  Dövlətin aqrar siyasətinin aqrar bazarın formalaşmasına təsiri  

  1. ((Daxili əmtəə istehsalçılarının iqtisadi maraqlarının səmərəli və etibarlı 
şəkildə müdafiə olunmasıdır 

   2. Aqrar bazarda istehsalçı və istehlakçı arasında qarşılıqlı anlaşmanın 



yaranmasıdır 
  3.  Ekvivalent mübadilə münasibətlərinin formalaşdırılmasıdır 
4. Aqrar-sənaye kompleksində dəyər qanununun tələblərinin yerinə 

yetirilməsidir 
5. İqtisadiyyatın sahələri - xüsusilə sənaye ilə kənd təsərrüfatı arasında dis-

proporsiyanın aradan qaldırılmasıdır 
 

75. Aqrar siyasətinin aqrar bazarın formalaşmasına təsiri hansı amillərlə şərtlənir 
1. Aqrar bazar iştirakçılarının təbii fəlakət və digər əvvəlcədən 

proqnozlaşdırıla bilməyən təsirlərdən etibarlı sığortalanması 
2. Daxili əmtəə istehsalçılarının iqtisadi maraqlarının səmərəli və etibarlı 

şəkildə müdafiə olunması 
3. İstehlakçıların vəziyyətinin stabil saxlanılması 
4. ((Bütün cavablar düzgündür 
5. Bütün cavablar səfdir 

 
76. Müasir dövrdə dövlətin aqrar siyasətinin başlıca məqsədi 

    1.((Aqrar sferada çoxukladlı iqtisadi münasibətlərin bərqərar olmasına 
şərait yaratmaq 

   2. Subsidiyaların ayrılması 
   3. Aşağı faizlə kredit verilməsi 

 4. Daxili əmtəə istehsalçılarının iqtisadi maraqlarının səmərəli və etibarlı 
şəkildə müdafiə olunması 

   5. İstehlakçıların vəziyyətinin stabil saxlanılması 
 
77. Dövlətin aqrar siyasətinin başlıca məqsədi 

1. Daxili əmtəə istehsalçılarının iqtisadi maraqlarının səmərəli və etibarlı 
şəkildə müdafiə olunmasıdır 

2. Aqrar bazarda istehsalçı və istehlakçı arasında qarşılıqlı anlaşmanın yaran-
masıdır 

3.  Ekvivalent mübadilə münasibətlərinin formalaşdırılmasıdır 
4. Aqrar-sənaye kompleksində dəyər qanununun tələblərinin yerinə 

yetirilməsidir 
5. ((Azad sahibkarlığın inkişafını və müxtəlif mülkiyyət formalarına 

əsaslanan çoxsaylı təsərrüfat qurumlarının azad rəqabət əsasında fəaliyyətini 
təmin etməkdən 

 
78. Bazar münasibətlərinin formalaşdığı müasir mərhələdə dövlətin aqrar 
siyasətinin əsas vəzifəsi  

  1. Ölkə əhalisini yüksək keyfiyyətli xammal ilə müntəzəm səviyyədə təmin 
etmək 

   2. Etibarlı və səmərəli aqrar bazar yaratmaq 
   3. Əhalinin həyat tərzini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə səmərəli aqrar sənaye 



istehsalı formalaşdırmaq 
   4. ((Bütün cavablar düzgündür 
  5. Bütün cavablar səfdir 
 

79. Nəyin nəticəsində əhalinin ərzaqla təminatı yaxşılaşmışdır 
   1. Maliyyə yardımının 
   2. Kənd təsərrüfütına ayrılan kreditlərin 
   3. Lizinq fəaliyyətinin 
   4. Qəbul olunmuş qərarların 
   5. ((Dövlətin aqrar siyasətinin düzgün qurulması və ona ciddi əməl olun-

masının 
 
80. Ölkəyə ərzaq məhsullarnın idxalının kəskin olaraq azaldılmasına nə səbəb 
olmuşdır 

      1. Maliyyə yardımının 
     2. Kənd təsərrüfütına ayrılan kreditlərin 
     3. Lizinq fəaliyyətinin 
     4. ((Dövlətin aqrar siyasətinin düzgün qurulması və ona ciddi əməl olun-

masının  
    5. Əhalinin ərzaqla təminatının artması 

 
81. Dövlətin aqrar siyasətinin başlıca istiqaməti  

  1. ((Aqrar bazarın düzgün formalaşmasına və səmərəli fəaliyyət 
göstərməsinə istiqamətlənir 

  2. Maliyyə yardımının ayrılmasına istiqamətlənir 
  3. Kənd təsərrüfütına ayrılan kreditlərin faiz dərəcələrinin aşağı salınmasına 

istiqamətlənir 
  4. Lizinq fəaliyyətinin genişlənməsinə istiqamətlənir 
  5. Dövlətin aqrar siyasətinin düzgün qurulmasına istiqamətlənir 

 
82. Aqrar siyasət aqrar bazarın 

  1. Fəaliyyətinin səmərəli təsərrüfat-iqtisadi mexanizmini formalaşdırmalı 
  2. Kənd təsərrüfatı və sənaye məhsulları arasında qiymət paritetini təmin 

etməli 
  3. Vergi, kredit, sığorta, gömrük və digər tənzimlənmə vasitələrindən 

istifadə etməklə aqrar iqtisadiyyatın inkişafına təşkilat-maliyyə yardım və 
dəstəyin göstərilməsini artırmalı 

  4. ((Bütün cavablar düzgündür 
  5. Bütün cavablar səfdir 

 
83. Qabaqcıl ölkələrin təcrübəsi göstərir ki 

    1. Hər bir dövlət özünəməxsus aqrar siyasəti vasitəsilə bazar münasibətləri 
şəraitində fəaliyyət göstərən aqrar iqtisadiyyatın bütün təsərrüfat kateqoriyaları 



arasında iqtisadi və hüquqi bərabərliyini təmin edilməli 
    2. Aqrar sektorda azad rəqabət mühitinin formalaşdırılmasına hüquqi 

yardım və köməklik göstərməli 
    3. Yeni yaradılan istehsal qurumlarının inkişafını stimullaşdırmaq məqsədi 

ilə onların maliyyə-təsərrüfat vəziyyətini yaxşılaşdırmağa yönəldilmiş zəruri 
tədbirlər həyata keçirməlidir 

    4. ((Bütün cavablar düzgündür 
    5. Bütün cavablar səfdir 

 
84. Aqrar bazarın səmərəli formalaşdırılması əhəmiyyətli səviyyədə 

    1. Subsidiyalardan asılıdır 
    2.((Yerli istehsalın inkişafının iqtisadi cəhətdən düzgün 

stimullaşdırılmasından asılıdır 
    3. Kreditdən asılidir 
    4. Rəqabət şəraitindən asılıdır 
    5. Keyfiyyətli məhsul və məhsuldarlıqdan asılıdır 

 
85. Aqrar bazarın səmərəli formalaşdırılmasına və müasir dövrün tələbləri 
səviyyəsində fəaliyyət göstərməsinin nail olunması məqsədi nəyə əməl 
edilməlidir 

  1. Aqrar sferada istehsalçıların və istehlakçıların sosial-iqtisadi tarazlığına 
əsaslanan iqtisadi münasibətlər formalaşdırılmalı 

  2. Aqrar sferada dövlətin başlıca strateji maraqlarını təmin etməklə kənd 
təsərrüfatı məhsulları istehsalının stabil və dinamik inkişafı təmin edilməli 

  3. Aqrar sferanın istehsal-iqtisadi fəaliyyətinin yaxşılaşdırılmasına 
yönəldilən normativ-hüquqi və iqtisadi təyinatlı tədbirlər hazırlanmalı və tətbiq 
edilməlidir 

    4. ((Bütün cavablar düzgündür 
    5. Bütün cavablar səfdir 

 
86. Beləliklə ölkədə aqrar bazarın formalaşması  

   1. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin nəzərətindən asılıdır 
   2. Dövlətin aqrar siyasətinin inkişafından asılıdır 
   3. ((Dövlət tərəfindən ayrılan kreditlərin həçmindən asılıdır 
   4. Məhsul istehsalından asılıdır 
   5. Rəqabətdən asılıdır 

 
87. Aqrar bazarın səmərəliliyi  

    1. ((Dövlətin aqrar siyasətindən asılıdır 
    2. Yerli istehsalın inkişafınından asılıdır 
    3. Kreditdən asılidir 
    4. Rəqabət şəraitindən asılıdır 
    5. Keyfiyyətli məhsul və məhsuldarlıqdan asılıdır 



88. Nə bazar iqtisadiyyatının tələblərinə cavab 
     1. Məhsul istehsalçıları öz məhsullarını sərbəst reallaşdırmaq imkanı 
    2. Məhsulların daşınması və saxlanılması 
    3. Məhsulların emalı və tədarükü qaydaları 
    4. ((Bütün cavablar düzgündür 
    5. Bütün cavablar səfdir 

 
89. Hansı məsələlərin vaxtında həll edilməməsi aqrar bazarın fəaliyyətinə ciddi 
zərər vurur 

     1. Məhsul istehsalçıları öz məhsullarını sərbəst reallaşdırmaq imkanı 
    2. Məhsulların daşınması və saxlanılması 
    3. Məhsulların emalı və tədarükü qaydaları 
    4. ((Bütün cavablar düzgündür 

    5. Bütün cavablar səfdir 
 
Mövzu 3 
 

90. Tələb dedikdə 
 1. ((Alıcının zəruri əmtəəyə görə dəyər ifadəsində tələbatının reallaşdırılan 

hissəsi başa düşülür 
2. Mübadilə sferasında iqtisadi münasibətlərin dərinləşməsi başa düşülür 
3. İstehsalcıların təkrar istehsalı başa düşülür 
4. Kreditin cəlb edilməsi başa düşülür 
5. Lizinqin tədbiqi başa düşülür 
 

91. Aqrar bazarda tələb hansı amillərlə xarakterizə olunur 
 1. Əmtəənin həcmi ilə 
 2. Satışının mövsümlüyü ilə 
 3. Qiymətlərin səviyyəsi və elastikliyi ilə 
 4. ((Bütün cavablar düzgündür 
 5. Bütün cavablar səfdir 
 

92.  Tələb necə müəyyənləşdirilir 
1. ((Əhalinin (alıcının) sayının, istehlakçıların tələbatının strukturunda 

konkret əmtəəyə çəkilən xərclərin və istehlakçıların gəlirlərinin hasili konkret 
əmtəənin qiymətinə bölünür 

2. Əmtəənin həcmi, ölçü potensialı, əmtəə istehsalının, satışının 
mövsümlüyü, alıcıların gəlirlərinin səviyyəsi, qiymətlərin səviyyəsi və 
elastikliyi kimi  

3. Alıcının həyat səviyyəsini, istehsal sferasında istehsalına dövrlüyünü 
təmin etmək üçün lazım olan bu və ya digər əmtəəni (xidməti) əldə etmək arzu-
su və zəruriliyini əks etdirməklə 

4. Bazarın tələbi öyrənilərkən kənd təsərrüfatı məhsulları (əmtəələri) ilə 



yanaşı bu sahə məhsullarının istehsalı və satışı  mərhələsində maddi-texniki 
resurslara, həmçinin iş və xidmətlərə tələbat də nəzərə alınmaqla 

5. Alıcının zəruri əmtəəyə görə dəyər ifadəsində tələbatının reallaşdırılan 
hissəsi kimi 

 
93. Tələb qanununa görə əmtəənin qiyməti yüksəldikcə ona olan təklif  

  1. Stabil qalır 
  2. ((Azalır  
  3. Ölcülür 
  4. Müqayisə olunur 
  5. Araşdırılır 
 

94. Tələb qanununa görə əmtəənin qiyməti azaldıqca ona olan tələb  
  1. Stabil qalır 
  2. ((Artır  
  3. Ölcülür 
  4. Müqayisə olunur 
  5. Araşdırılır 
 

95. Aqrar bazarda tələbin səviyyəsinə qiymətdən başqa qeyri - qiymət amilləri 
də təsir göstərir, bunlar hansılardı 

1. Alıcıların sayı 
2. Onların zövqü 
3.Gəlirlərinin səviyyəsi (alıcılıq qabiliyyəti) 
4. Əmtəələrin keyfiyyəti 
5. ((Bütün cavablar düzgündür 
 

96. Aqrar bazarda tələbdən danışarkən 
1. ((İstehlakçının tələbi ilə bazarın tələbini fərqləndirmək lazım gəlir 
2. Alıcının zəruri əmtəəyə görə dəyər ifadəsində tələbatının reallaşdırılan 

hissəsi başa düşülür 
3. Mübadilə sferasında iqtisadi münasibətlərin dərinləşdirilməsi lazım gəlir 
4. Tələblə təklifin araşdırılması nəzərdə tutulur 
5. İnvestisiyaların tədbiqi nəzərdə tutulur 
 

97. Əgər məhsula olan tələb qeyri - elastikdirsə bu halda 
1. ((Bazara çıxarılacaq əmtəənin həcminin azalması şərti ilə satıcının gə-

lirləri artır 
2. Bazara çıxarılacaq əmtəənin keyfiyyəti lazımi həddə catdırılır 
3. Tələblə təklif arasında nisbət müəyyənləşdirilir 
4. İstehsalcılar arasında rəqabət genişlənir 
5. Mübadilə sferasında iqtisadi münasibətlər öyrənilir 
 



98. Qeyri-qiymət amilləri hansılardı 
  1.  Satıcıların sayı 
  2.  Təklif olunan əmtəələrin həcmi 
  3. Bazara çıxmaq üçün maliyyə imkanları 
  4. Əmtəə istehsalı və satışına çəkilən xərclərin səviyyəsi 
  5. ((Bütün cavablar düzgündür 
 

99. Qeyri-qiymət amilləri hansılardı 
  1. İstehsal yeri ilə bazar arasındakı məsafə 
  2. Vaxt amili 
  3. Əmtəənin keyfiyyəti və tez xarab olma xüsusiyyəti 
  4. Təbii amillər 
  5. ((Bütün cavablar düzgündür 
 

100. Bununla  yanaşı istehsalçı məhsulunu bazara çıxarmaq üçün kifayət qədər 
nəyə ehtiyaclıdır 

1. İnformasiyaya 
2. Məsləhətə 
3. Kreditə 
4. Lizinqə 
5. ((Maliyyə vəsaitinə  
 

101. Bazarda tələb və təklif  bir-birini tamamlamaqla  
  1.((Qiymətlər formalaşdırılır 
  2. Qiymətlər stabil qalır 
  3. Qiymətlər artir 
  4. Qiymətlər dəyişir 
  5. Qiymətlər aşağı düşür 
 

102. Tələb və təklifin bir-birini tamamlaması  
  1. ((Tarazlıq qiymətini yaradır 
  2. Stabillik qiymətini yaradır 
  3. Gəliri artırır 
4. Yoxsulluq azalır 
5. Keyfiyyət yüksəlir 
 

103. Bazarda qiymət tarazlığı hansı amillərin təsiri ilə formalaşır və müəyyən 
dəyişikliyə məruz qalır  

1. ((Tələb və təklifə təsir edən amillə 
2. Tələbə təsir edən amillə 
3. Təklifə təsir edən amillə 
4. Bütün cavablar düzgündür 
5. Bütün cavablar səfdir 



 
104. Tələb və təklifdən asılı olaraq tarazlıq qiymətinin dəyişməsini necə 
xarakterizə etmək olar 

 
1. Tələbin artımı, təklifin sabitliyi, yaxud azalması şərtində tarazlıq qiyməti 

yüksəlir 
 2. Tələbin azalması, təklifin sabitliyi, yaxud artımı şəraitində tarazlıq 

qiyməti aşağı düşür 
 3. Təklifin artımı, tələbin sabit, yaxud azalması şərtində tarazlıq qiyməti 

aşağı düşür və  təklifin azalması, tələbin sabitliyi, yaxud artması şərtində tarazlıq 
qiyməti yüksəlir 

 4. ((Bütün cavablar düzgündür 
 5. Bütün cavablar səfdir 
 
Mövzu 4 

 
105. ASK sistemində istehsal münasibətlərinin təkmilləşdirilməsi öz növbəsində 
ne ilə sıx şəkildə bağlıdır 

1. (( Təsərrüfatçılığın iqtisadi mexanizmi 
2. Dövlət tərəfindən ayrılan subsidiyalar 
3. Beynəlxalq lahiyələr 
4. Məhsulların keyfiyyəti 
5. İstehsal münasibətləri 

 
106. ASK və onun iqtisadi mexanizmi mürəkkəb iqtisadi münasibətlərlə xarak-
terizə edildiyindən hansı məsələlərin həllini önə çəkir 

   1. İstehsal strukturunun və qarşılıqlı əlaqələrin mürəkkəbləşdiyi şəraitdə is-
tehsalın və istehsal prosesində həmin əlaqələrin genişləndirilməsi şərti ilə 
keyfiyyət dəyişikliyinə şərait yaradılması 

  2. Mövcud resurs potensialından səmərəli istifadə etməklə istehsala zəruri 
olan məhsulların əldə olunması üçün digər sahələrdə əlaqələrin qarşılıqlı iqtisadi 
maraqlar əsasında qurulmasının təmin edilməsi 

  3. Qarşılıqlı iqtisadi münasibətlərin sistemli inkişafının təmin olunması 
        4. ((Bütün cavablar düzgündür 
        5. Bütün cavablar səfdir 

 
107.  ASK sistemi iqtisadi ədəbiyyatlarda müxtəlif istiqamətlərdə fəaliyyət 
göstərən necə bölmələrə (sferalarla) ayrılır 

  1. Dörd 
  2. ((Üç 
  3.  Altı 
  4. Beş 
  5. İki 



 
108. ASK sistemi müxtəlif istiqamətlərdə fəaliyyət göstərən hansi bölmələrlə 
(sferalarla) xarakterizə olunur 

 1. Birinci sfera: kənd təsərrüfatını və ASK-nın digər sahələrini istehsal 
vasitələri ilə təmin edən maşınqayırma sənayesi, mineral gübrələr və kimyəvi 
vasitələr istehsal edən sənaye sahələri, meliorasiya texnikası sənayesi və s. 

 2. İkinci sfera: kənd təsərrüfatının bitkiçilik və heyvandarlıq sahələri, 
həmçinin meşə təsərrüfatı 

  3. Üçüncü sfera: kənd təsərrüfatı xammalının emalı sənayesi və s. 
        4. ((Bütün cavablar düzgündür 
        5. Bütün cavablar səfdir 

 
109. ASK-nın inkişaf  mərhələsində hansı vəzifələrin yerinə yetirilməsini əsas 
şərt kimi qarşıya qoyur 

1.  ASK-nın bütün sferalarında istehsalın optimal inkişafının təmin olunması 
2. Digər sahələrin inkişafının demək olar ki, əsasını təşkil edən kənd 

təsərrüfatının tələbatı baxımından öz istehsalını qurmağa çalışan sənaye sahələri 
      3. Kənd təsərrüfatının xüsusi əhəmiyyəti və daha mürəkkəb xüsusiyyətləri 
baxımından bu sahə müəssisələrinin səmərəli fəaliyyəti üçün normal iqtisadi və 
hüquqi mühitin yaradılması    
      4. ((Bütün cavablar düzgündür 
        5. Bütün cavablar səfdir 

 
110. ASK-nın inkişaf mərhələsində vəzifələrin yerinə yetirilməsi hansı 
istiqamətlərə yönəldilir 

   1. Dövlət və özəl bölmənin inkişafı 
   2. Yüksək rəqabət qabiliyyətli əmtəə istehsalının stimullaşdırılması 
   3. Daxili istehsalın qorunması 

        4. ((Bütün cavablar düzgündür 
        5. Bütün cavablar səfdir 

 
111. ASK-da qiymətin tələb və təklif baxımından formalaşması necə reallaşır  

1. ((Kompleksi  təşkil edən sferalarda istehsal olunan məhsulların, həmçinin 
hər bir sahənin xüsusiyyətləri baxımından  

2. Yüksək rəqabət qabiliyyətli əmtəə istehsalının stimullaşdırılması  
     3. Daxili istehsalın qorunması 
     4. Bütün cavablar düzgündür 
     5. Bütün cavablar səfdir 
 
112. ASK sferalarının səmərəli fəaliyyəti üçün qiymət vasitəsilə hansı məsələlər 
önə çəkilir 

1. Kompleksi  təşkil edən sferalarda istehsal olunan məhsulların, həmçinin 
hər bir sahənin xüsusiyyətləri 



2. Yüksək rəqabət qabiliyyətli əmtəə istehsalı 
3. Daxili istehsalın qorunması 
4. Daxili bazarın qorunması 
5. ((Qiymətlərin müəyyənləşdirilməsi prosesində qiymətin funksiya və 

xüsusiyyəti ilə yanaşı digər iqtisadi vasitələrlə əlaqələrinin nəzərə alınması 
 
113. Qiymət vasitəsilə ASK sferalarında səmərəli fəaliyyəti üçün hansı  
məsələlər önə çəkilir 

 
1. Qiymətlərin müəyyənləşdirilməsi prosesində qiymətin funksiya və 

xüsusiyyəti ilə yanaşı digər iqtisadi vasitələrlə əlaqələrinin nəzərə alınması 
   2. ASK-nın sferaları üzrə istehsal olunan hər bir məhsulun istehsal-

mübadilə mərhələsi üzrə xüsusiyyətlərinin diqqətdən yayınmaması 
  3. Kənd təsərrüfatı məhsulları ilə onun istehsalı üçün zəruri olan digər 

sferaların məhsullarının, iş və xidmətlərinin qiymətlərinin səviyyəsində 
tarazlığın təmin edilməsi 

  4. Elmi-texniki  tərəqqinin  nailiyyətlərinin  daha çox ehtiyaclı sahələrə 
yönəldilməsi 

  5. ((Bütün cavablar düzgündür 
 
114. Hansı şəraitdə inhisar qiyməti formalaşır 
 
1. ((Başqa bazarı olmayan, yaxud xarici bazara çıxmaq üçün vəsaiti çatışmayan 
xammal istehsalçısı  
2. Bazarın qorunması 
3. Elmi-texniki  tərəqqinin tədbiqi  
4. Yüksək rəqabət qabiliyyəti 
5. Dövlət və özəl bölmənin inkişafı 
 
115. Qiymət dedikdə  

    1. ((Alıcılarla satıcılar arasında mübadilə sferasında formalaşan iqtisadi 
münasibətlər sistemi başa düşülür 

     2. Rəqabət mühitində dövlətin antiinhisar siyasəti 
     3. Aqrar bazar sisteminə daxil olan bazar növlərinin hər birinin özünə-

məxsus xüsusiyyətlərə malik olması 
     4. Bazarlarda təklif olunan əmtəə və xidmətlərin istehsalı 
     5. Məhsulların istehsal xərcləri 
 

116. Qiymət vasitəsilə  
    1. ((Məhsul istehsalı zamanı çəkilən xərclər reallaşdırılır 
    2. Məhsul keyfiyyəti yüksəlir 
    3. Aqrar bazar qorunur 
    4. Maya dəyəri artir 



    5. Gəlir çoxalır 
 

117. Qiymətqoyma prosesində istehsalçının başlıca məqsədi  
    1. Bazarı qorumaq 
    2. ((Maksimum mənfəət əldə etmək 
   3. Elmi-texniki  tərəqqinin tədbiqi  
   4. Yüksək rəqabət qabiliyyətli istehsal 
   5. Dövlət və özəl bölmənin inkişafı 
 

118. Qiymətqoyma prosesində maksimum mənfəət əldə etmək üçün istehsalçı 
    1. Bazarı düzgün qiymətləndirməyi bacarmalı 
    2. Əmtəənin fərdi xüsusiyyətindən asılı olaraq və xərcləri baxımından 

qiymətlərin səviyyəsi nəzərə almalı bazara vaxtında çıxarmağı 
    3. Rəqabət mühiti şəraitində bazarda öz yerini-mövqeyini müəyyənləş-

dirməyi bacarmalı 
          4. (( Bütün cavablar düzgündür 
          5. Bütün cavablar səfdir 

 
119. Bazarın öyrənilməsində istehsalçının ilkin məqsədi nədən ibarətdır    

    1. Bazar necə qorunmalıdır  
    2. Təklif araşdırılmalıdır 
    3. ((İstehlakçıların tələbi müəyyənləşdirilməlıdır 
    4. Bazar qiymətləndirilməlidir 
    5. Rəqabət mühiti yaradılmalıdır 

 
120. Tələbdən asılı olaraq qiymətin müəyyənləşdirilməsi və dəyişməsi nə ilə 
əlaqədardır  

  1. Maksimum mənfəət əldə etmək 
  2. ((İstehlakçıların alıcılıq qabiliyyəti və məhsulların keyfiyyəti 
   3. Elmi-texniki  tərəqqinin tədbiqi  
   4. Yüksək rəqabət qabiliyyətli istehsal 
   5. Dövlət və özəl bölmənin inkişafı 

 
121. Əmtəələrin qiyməti nə ilə bağlıdır 

   1. Bazar 
   2. ((Tələblə  
    3. Keyfiyyət 
    4. Proqnoz 
    5. Sığorta 

122. Qiymətin hansı növləri fərqləndirilir 
  1. Bazar qiyməti 
  2. Müqavilə qiyməti 
  3. Tarif qiyməti 



  4. Satınalma qiyməti 
  5. ((Bütün cavablar düzgündür 

 
123. Qeyd olunanlardan hansılar qiymət növlərinə aiddir 

  1. Tənzimlənən qiymət 
  2. Son hədd qiyməti 
  3. Girov qiyməti 
  4. Topdansatış və pərakəndə satış qiymətləri 
  5. ((Bütün cavablar düzgündür 
 

124. Qiymətin balanslaşdırıcı funksiyası nəyi xarakterizə edir 
  1. İstehlakçıların tələbinə uyğunlaşmanı 
  2. ((Tələb və təklifin tarazlaşdırılmasını 
 3. Bazarın qorunmasını 
 4. Gəlirin coxalmasını 
5.  Dövlət və özəl bölmənin inkişafını 

 
125. Tələb və təklif arasında nisbət hansı vasitəylə balanslaşdırılır  

    1. Tələb tarazlığı  
    2. Təklif tarazlığı 
   3. ((Qiymət tarazlığı 
   4. Bazar tarazlığı 
   5. Keyfiyyət 

 
126. Rəqabət xidmət edir 

   1. Daha keyfiyyətli məhsul istehsalına  
   2. Məhsul satışı və alqısına şərait yaratmağa 
  3. Tələb və təklifin tarazlığın təmin olunmasına  
  4. ((Butün cavablar düzgündür 
  5. bütün cavablar səfdir 
  

127. Rəqabət nəyə təsir edir 
  1. Formalaşan qiymətlərin səviyyəsinə 
  2. Vaxtaşırı dəyişən qiymətlərin səviyyəsinə 
  3. Bazarda iqtisadi münasibətləri tənzimlənməsinə 
  4. ((Butün cavablar düzgündür 
  5. Bütün cavablar səfdir 

 
128. Rəqabət bir – biri ilə apardığı iqtisadi mübarizə formasıdır  

   1. İstehsalçılar arasında  
   2. İstehsalçılarla istehlakçılar arasında 
   3. İstehlakçılar arasında 
   4. ((Butün cavablar düzgündür 



   5. Bütün cavablar səfdir 
 

129. İstehsalçılar arasında rəqabət istehsalın strukturunda nəyi tələb edir 
  1. Bazarın tələbinə uyğun baş verə biləcək dəyişikliyin çevikliyini 
  2. Keyfiyyətli və maya dəyəri ucuz başa gələn əmtəə istehsalını 
  3. Bazarda öz mövqeyini yaratmasını və onu qorumasını 
  4. Gözlənilməz mənfi iqtisadi proseslərə davam gətirmək üçün kifayət 

qədər maliyyə vəsaitinə malik olmasını  
  5. ((Bütün cavablar düzgündür 
 

130. İstehsalçılar və istehlakçılar arasında rəqabət birinci nə ilə əlaqədardı 
  1. Keyfiyyətli məhsul istehsal etmək 
  2. ((Daha çox yüksək qiymətə məhsulun satılması 
  3. Bazarın qorunması 
  4. Bazarda mövqe yaratmaq 
  5. Formalaşan qiymətlə razılaşmaq 
 

131. İstehsalçılar və istehlakçılar arasında rəqabət ikinci nə ilə əlaqədardı 
   1. Keyfiyyətli məhsul istehsal etmək 
   2. Daha çox yüksək qiymətə məhsulun satılması 
  3. Bazarın qorunması 
  4. Bazarda mövqe yaratmaq 
  5. ((Aşağı qiymətlə tələbatına uyğun keyfiyyətli məhsul əldə etmək 
 

132. Rəqabət istehsalçılar və istehlakçıların iqtisadi maraqlarının maksimum 
ödənilməsi məqsədilə apardıqları  

   1. Bazarın tələbinə uyğun məhsul istehsalı 
  2.  Keyfiyyətli və maya dəyəri ucuz başa gələn əmtəə istehsalı 
  3. Bazarda öz mövqeyini yaratması və onu qorumasın 
  4. ((İqtisadi mübarizə formasıdır 
  5. Aşağı qiymətlə tələbatına uyğun keyfiyyətli məhsul əldə etmək  

 
133. Normal rəqabət mühitinin (azad rəqabət) formalaşması əsasən hansı 
prinsipə söykənir 

1. ((Bazar iştirakçılarının sayına məhdudiyyət qoyulması və iştirakçılar bazar 
sisteminə istənilən vaxt daxil və çıxa bilər 

2. Daha çox yüksək qiymətə məhsulun satılması 
  3. Daxili bazarın qorunması 
  4. Bazarda müsbət mövqe yaratmaq 
  5. Formalaşan qiymətlə razılaşmaq 

 
134. Rəqabət mühitinin formalaşması əsasən hansı prinsiplə  əlaqədardır 

  1.  Daha keyfiyyətli məhsul istehsalıa  



   2. Məhsul satışı və alqısına şərait yaratmaq 
  3. Tələb və təklifin tarazlığın təmin etmək  
  4. ((Bazarda çoxsaylı istehsalçılar fəaliyyəti. 
  5. Bazarda müsbət mövqe yaratmaq 

 
135. Rəqabət qabiliyyətini hansı amillər formalaşdırır 

    1. Əmtəənin keyfiyyəti 
    2. Reklam 
    3. Xərclərin səviyyəsi 
    4. İstehsala yeni texnologiyanın tətbiqi 
    5. ((Bütün cavablar düzgündür 

 
136. Aqrar bölmədə rəqabətin formalaşması və inkişafına əlverişli şəraitin 
yaradılmasında nə mühüm rol oynayır 

  1. ((Dövlətin antiinhisar siyasəti  
  2. Sahibkarlıq fəaliyyəti 
  3. Daxili bazarın qorunması 
  4. Beynəlxalq təcrübə 
  5. Xərclərin səviyyəsi 

 
137. Antiinhisar siyasəti dedikdə, başa düşülür 

   1. İstehsal tələbinə uyğun baş verə biləcək dəyişiklik 
  2. Keyfiyyətli və maya dəyəri ucuz başa gələn əmtəə istehsalı 
  3. Bazarda öz mövqeyini yaratmaq və onu qorumaq 
  4. Gözlənilməz mənfi iqtisadi proseslərə davam gətirmək  
  5. ((İnhisarçılıq fəaliyyətinin qarşısının alınması, məhdudlaşdırılması və 

aradan qaldırılmasına yönəldilən tədbirlər 
 
138. Dövlətin antiinhisar siyasətinin həyata keçirilməsi ilk növbədə nəyin yara-
dılmasını tələb edir 

1. ((Qanunvericilik baza 
2. Dövlət tənzimlənməsi 
3. Aqrar siyasət 
4. Rəqabət mühitinin 
5. Maliyyə yardımı 
 

139. Azərbaycan Respublikasında antiinhisar qanunvericiliyi hansı qanunlardan 
və digər normativ-hüquqi sənədlərdən ibarətdir 

 
1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası 
2. "Antiinhisar fəaliyyəti haqqında" qanun  
3. "Təbii inhisarlar haqqında" qanun 
4.  "Haqsız rəqabət haqqında" qanun 



5. ((Bütün cavablar düzgündür 
 
140. "Antiinhisar fəaliyyəti haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu nə 
vaxt qəbul olunub 

  1. 10 mart 1995-ci ildə 
  2. ((4 mart 1993-cü ildə 
  3. 7 mart 1998-ci ildə 
  4. 15 mart 1997-ci ildə 
  5. 3 mart 2000-ci ildə 

 
141. "Haqsız rəqabət haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

  1. 10 mart 1995-ci ildə 
  2. 4 mart 1993-cü ildə 
  3. 7 mart 1998-ci ildə 
  4. 15 mart 1997-ci ildə 
  5. ((2 iyun 1995-ci ildə 

 
142. Haqsız rəqabətin hansı formaları mövcuddur: 

    1. Rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinin təqlidi 
    2. Rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinin nüfuzdan salınması 
  3. Rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinə müdaxilə 
  4. ((Bütün cavablar düzgündür 
  5. Bütün cavablar səfdir 

 
143. Qeyd olunanlardan hansı haqsız rəqabətin formalarına aiddir 

   1. Haqsız sahibkarlıq fəaliyyəti 
   2. Haqsız işgüzarlıq davranışı 
   3. İstehlakçıların çaşdırılması 
   4. ((Bütün cavablar düzgündür 
   5. Bütün cavablar səfdir 

 
144. Rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinin təqlidi nə ilə xarakterizə olunur 

   1. ((Rəqibin əmtəəsinin, həmçinin əmtəə formasının və xarici tərtibatının 
əmtəənin texniki xassələrindən irəli gələn xarici görünüşü istisna olmaqla 
özbaşına təqlid edilməsi 

  2. İstehsal tələbinə uyğun baş verə biləcək dəyişiklik 
  3. Keyfiyyətli və maya dəyəri ucuz başa gələn əmtəə istehsalı 
  4. Bazarda öz mövqeyini yaratmaq və onu qorumaq 
  5. Gözlənilməz mənfi iqtisadi proseslərə davam gətirmək  

 
145. Təsərrüfat fəaliyyətində rəqibin təqlidi nə ilə xarakterizə olunur 

   1. ((Digər təsərrüfat subyektlərinin patent-lisenziya hüququnu pozmaq yolu 
ilə onun məhsulunun birbaşa təkrarlanması 



   2.  Keyfiyyətli və maya dəyəri ucuz başa gələn əmtəə istehsalı 
   3. Bazarda öz mövqeyini yaratması və onu qorumasın 
  4. Bütün cavablar səfdir 
  5. Aşağı qiymətlə tələbatına uyğun keyfiyyətli məhsul əldə etmək  

 
146. Haqsız rəqabətin formalarına nə aiddir 

    1. Rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinə müdaxilə onun işgüzar münasibətlərinin 
qanunsuz vasitələrlə qəsdən pozulması 

   2. Rəqibin işçilərini öz xidməti vəzifələrini yerinə yetirməməyə sövq 
etmək  məqsədilə onlara qanunsuz vasitələrlə təsir göstərilməsi  

   3. Rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinə müdaxilə onun işgüzar münasibətlərinin 
qanunsuz vasitələrlə qəsdən dayandırılması 

    4. ((Bütün cavablar düzgündür 
    5. Bütün cavablar səfdir  

 
147. Haqsız sahibkarlıq fəaliyyətinin formaları hansılardı 

    1. ((Bazar subyektlərinin elmi-texniki, istehsal və ya ticarət fəaliyyətinə 
dair məlumatların, o cümlədən kommersiya sirrinin qanunsuz əldə edilməsi, 
istifadə olunması və yayılması 

    2. Rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinə müdaxilə onun işgüzar münasibətlərinin 
qanunsuz vasitələrlə qəsdən pozulması 

    3. Rəqibin işçilərini öz xidməti vəzifələrini yerinə yetirməməyə sövq 
etmək  məqsədilə onlara qanunsuz vasitələrlə təsir göstərilməsi  

    4. Rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinə müdaxilə onun işgüzar münasibətlərinin 
qanunsuz vasitələrlə qəsdən dayandırılması 

    5. Bütün cavablar səfdir 
 
148. Qeyd olunanlardan haqsız sahibkarlıq fəaliyyətinə aiddir 

  1. Rəqibin üzərində əsassız üstünlük qazanmaq məqsədilə onun təsərrüfat 
qərarlarının qəbul edilməsinə və icrasına qanunsuz vasitələrlə təsir göstərilməsi 

  2. Əmtəələrin əlavə çeşidlə məcburi satılması 
  3. Müqavilələrdə əsassız birtərəfli üstünlüklərin nəzərdə tutulması 
  4. ((Bütün cavablar düzgündür 
  5. Bütün cavablar səfdir 

 
149. Haqsız işgüzarlıq davranışına daxildir 

   1. ((Rəqibin işgüzar əlaqələrini pozmaq məqsədilə digər bazar sub-
yektlərinə əsassız çağırışlar-müraciətlər edilməsi və belə əlaqələrin ya-
radılmasına maneçilik törədilməsi 

   2. Rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinə müdaxilə onun işgüzar münasibətlərinin 
qanunsuz vasitələrlə qəsdən pozulması 

    3. Rəqibin işçilərini öz xidməti vəzifələrini yerinə yetirməməyə sövq 
etmək  məqsədilə onlara qanunsuz vasitələrlə təsir göstərilməsi  



    4. Rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinə müdaxilə onun işgüzar münasibətlərinin 
qanunsuz vasitələrlə qəsdən dayandırılması 

    5. Bütün cavablar səfdir 
 

150. Haqsız rəqabətin digər forması olan istehlakçıların çaşdırılması hansı 
məsələləri özündə birləşdirir 

  1. Əmtəənin alınması, yaxud sövdələşmə zamanı istehlakçının seçim 
sərbəstliyinə təsir göstərən qanunsuz reklam üsullarından istifadə olunması 

   2. Əmtəənin istehlakçını çaşdıra biləcək yanlış müqayisə edilməsi və 
reklamı, yaxud informasiya kimi açıqlanması 

   3. Əmtəənin istehlak və digər vacib xassələri barədə istehlakçını çaşdırmaq 
məqsədilə uyğun olmayan fərqləndirici nişanla və ya marka ilə təchiz edilməsi 

   4. Əmtəənin öz təyinatına, yaxud ona qoyulan tələblərə uyğun olmadığının 
gizlədilməsi 

   5. (( Bütün cavablar düzgündür 
 
151. Respublikanın antiinhisar qanunvericiliyində “Təbii inhisarlar haqqında” 
qanun nə vaxt qəbul olunub  

    1. 10 mart 1995-ci ildə 
  2. 4 mart 1993-cü ildə 
  3. 7 mart 1998-ci ildə 
  4. 15 mart 1997-ci ildə 
  5. ((15 dekabr 1998-ci ildə 
 

152. Təbii inhisarçılıqla yanaşı təcrübədə inhisarçılığın hansı növləri var 
   1. Dövlət 
   2. Sahə 
   3. Yerli 
   4. ((Bütün cavablar düzgündür 
   5. Bütün cavablar səfdir 

 
153. Mövcud qanunvericilikdə inhisarçılıq fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması 
üçün hansı tədbirlər həyata keçirilir 

   1. İnhisarçı təsərrüfat subyektlərinin məhsullarının (xidmətlərinin) 
qiymətləri üzərində dövlət nəzarətinin müəyyən olunması  

   2. Təsərrüfat subyektlərinin gəlirlərindən tutulan vergilərlə onların 
bazardakı payına uyğun olaraq mütərəqqi vergi dərəcələrinin tətbiqi 

   3. Təbii inhisarçı olaraq bazarda öz müstəqil mövqeyindən sui-istifadə 
edən təsərrüfat subyektləri üçün aksiz vergilərinin sərtləşdirilmiş dərəcələrinin 
tətbiq edilməsi 

    4. ((Bütün cavablar düzgündür 
    5. Bütün cavablar səfdir 
 



154. Qanunvericilikdə inhisarçılıq fəaliyyətinin qarşısının alınması nədən 
ibarətdir 

   1. Bazara giriş maneələrini zəiflətmək məqsədilə istehsal olunan məh-
sullara eyniləşdirilmiş standartların tətbiqi 

   2. Sürətləndirilmiş amortizasiyanın normativ amortizasiya ilə əvəz 
edilməsi 

   3. Kredit şərtlərinin sərtləşdirilməsi 
   4. Dövlət köməyinin bütün növlərinin dayandırılması 
   5. ((Bütün cavablar düzgündür 
 

Mövzu 5 
 

155. İstehsal xərcləri bir sıra iqtisadi kateqoriyaların formalaşmasında əsaslı rol 
oynamaqla nə ilə mühüm təcrübi əhəmiyyət daşıyır  

      1. Qiymət 
      2. Mənfəət  
      3. Rəqabətqabiliyyətlilik  
      4. ((Bütün cavablar düzgündür 
      5. Bütün cavablar səfdir 

 
156. Aqrar bazara çıxarılacaq kənd təsərrüfatı məhsulları necə təsnivləşdirilir  

       1. Tələb və təklif müəyyən etmək kimi 
       2.  ((Daxili və xarici xərclər kimi 
       3. Daxili bazarın qorunması kimi 
       4. Bütün cavablar düzgündür 
       5. Bütün cavablar səfdir 
 

157. Daxili xərclərə aiddir  
    1. Tənzimlənən qiymət 
    2. Son hədd qiyməti 
   3. Girov nəticəsində əldə olunan gəlir  
  4. Topdansatış və pərakəndə satış qiymətləri 
   5. ((İstehsal prosesində müəssisələrin özünə məxsus olan resurslardan 

istifadəyə çəkilən xərclər 
      

158. Xarici xərclərə daxıldır 
    1. Kənardan  alınan xammal 
    2. Kənardan alınan gübrələr 
    3. Muzdla cəlb olunmuş əmək ehtiyatları 
    4. ((Bütün cavablar düzgündür 
    5. Bütün cavablar səfdir 

 
159. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı prosesində xərclərə hansı 



mövqelərdən yanaşmaq lazımdır 
    1. İstehsal vasitələrinə (materiallara) xərclər. Məsələn: toxum, gübrə, 

bitki mühafizə vasitələri, neft məhsulları və s.;  
     2. Əmək haqqı  
     3. İş və xidmətlərə xərclər 

         4. ((Bütün cavablar düzgündür 
         5. Bütün cavablar səfdir 

 
160. Hansı mövqelərdən kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı prosesində 
xərclərə yanaşmaq lazımdır 

1. Əsas istehsal vasitələrindən istifadə 
2. Kapitaldan istifadə üzrə xərclər 
3. Sair xərclər, sığorta haqları və vergilər  

    4. ((Bütün cavablar düzgündür 
    5. Bütün cavablar səfdir 

 
161. Kənd təsərrüfatı istehsalında son hədd xərclərinin tədqiqi zamanı nəzərə 
alınmalıdır 

     1. Xərclərin elə səviyyəsi mövcuddur ki, həmin xərc istehsalının 
artmasına səbəb olmur 

     2. İstehsal dövrlərində məhsuldarlıq azalır 
   3. Əlavə xərc hesabına istehsalın artımı bazar qiymətlərinin səviyyəsi ilə 

müqayisədə kifayət qədər mənfəət əldə etməyə imkan vermir 
    4. ((Bütün cavablar düzgündür 
    5. Bütün cavablar səfdir 

 
162. Mənfəət necə müəyyən olunur 

    1. Satışdan əldə olunan pul gəlirinin artımı kimi 
    2. Məhsulun həcminin artımı kimi 
    3. Əlavə xərc hesabına 
    4. ((Satışdan əldə olunan pul gəlirinin artımının məhsulun həcminin 

artımına fərqi kimi 
    5. Bütün cavablar səfdir 

 
163. Mənfəətin artırılmasında istehsalçı üçün əsas şərt  

    1. Satışdan əldə olunan pul gəliri 
    2. Məhsulun həcminin artımı  
    3. Daxili bazarın qorunması 
    4. Dövlət dəstəyi 
    5. ((Səmərəli istehsal sahələrini müəyyənləşdirmək bacarığı  

 
164. Mənfəətin yüksəldilməsinin hansı istiqamətləri mövcuddur 

    1. Satışdan əldə olunan pul gəliri 



    2. Məhsulun həcminin artımı  
    3. Daxili bazarın qorunması 
    4. ((Məhsul istehsalının artırılmasına təsir edən və az xərc tələb olunan 

tədbirlərə üstünlük verilməsi 
    5. Rəqabətə davamlılıq 

 
165. Qiymətlərin səviyyəsi ilə xərclər arasında səmərəli nisbətin gözlənilməsi 
üçün nə diqqət mərkəzində olmalıdı 

    1. Kreditin cəlb olunması 
    2. Rəqabət 
    3. ((Yüksək keyfiyyətli əmtəə istehsalı 
    4. Yeni texnologiyanın tədbiqi 
    5. Proqnoz 

 
166. İstehsalçı torpaq sahəsini əkib-becərmədiyi halda hansı vergini ödəməlidir 

   1. Mənfəət vergisi 
   2. Əlavə dəyər vergisi 
   3. ((Torpaq vergisi 
   4. Bütün cavablar düzgündür 
   5. Bütün cavablar səfdir 

 
167. Xərclər ümumiləşdirilmiş formada müəyyən əmtəə və xidmətlərin 

istehsalının təşkili nədən ibarətdir 
   1. Tələbdən 
   2. Təklifdən 
   3. ((İstehsal amillərinin dəyərindən  
   4. Mənfəətdən 
   5. Daxili bazardan 

168. Orta sabit xərclər istehsalın həcmi artdıqca 
    1. ((Aşağı düşür 
    2. Yuxarı qalxır 
    3. Dəyişməz qalır 
4. Gəlir artır 
5. Keyfiyyət yüksəlir 

 
Mövzu 6  
 
169.Bazar münasibətlərinin formalaşdığı müasir mərhələdə ölkəmizdə dövlət 
aqrar siyasətinin başlıca məqsədi nədir 
 

1. ((Yeni iqtisadi münasibətlərin inkişafı əsasında çox növlü 
təsərrüfatçılığın, azad sahibkarlığın, sərbəst rəqabətin inkişafına nail olmaq 



2.  Ölkənin bütün regionlarında özəl banklar yaradılmalı, kredit kassaları 
təşkil edilməli 
3.  Özəl bankların və kredit kassalarının təsisçiləri özəl kənd təsərrüfatı 
qurumları olmalıdır 
4. Ölkə əhalisinin ərzaq təhlükəsizliyinin yüksəldilməsi məqsədi ilə bütün 
regionlarda taxıl, ət, süd məhsulları istehsal edən özəl kənd təsərrüfatı 
müəssisələrinə kredit verilməsinə üstünlük verilməlidir 
5. Ət və süd məhsulları istehsal edən özəl kənd təsərrüfatı müəssisələrinə 
dövlət tərəfindən subsidiyalar ayrılması 

 
170. Yeni iqtisadi münasibətlərin inkişafı əsasında çox növlü təsərrüfatçılığın, 
azad sahibkarlığın, və sərbəst rəqabətin inkişafına nail olmaq ücün 

    1. ((Ölkədə etibarlı aqrar bazar formalaşmalı və səmərəli fəaliyyət 
göstərməlidir 
  2. Özəl kənd təsərrüfatı müəssisələrinə kredit faizi müəyyənləşdirərkən 
ən aşağı faiz dərəcələri nəzərdə tutulmalıdır 
 3. Şərait yaradilmalıdır ki, krediti almaqda maraq olsun 
 4. Kreditin qaytarılmasında ümidsizlik aradan qaldırılsın 
 5. Məhsulların istehsalının dövlət tərəfindən stimullaşdırılması təcrübəsi 
genişləndirilməlidir 

 
171. Ölkədə etibarlı aqrar bazar formalaşması və səmərəli fəaliyyət göstərməsi 
ücün Azərbaycan Respublikasında hansı tədbirlər həyata keçirilir 

  1. Təsərrüfatçılıq üsullarının yeniləşməsi 
   2. Rəqabətin genişlənməsi 
  3. İstehsalçıların maragının yüksəlməsi 
   4. İstehsalın strukturunun müasir dövrün tələblərinə uyğunlaşması 
 5. ((Bütün cavablar düzgündür 
 

172. Ölkədə əhalinin ərzaq və istehlak məhsulları ilə tələbatının necə faizi  yerli 
məhsullarla ödənildikdə həmin ölkədə aqrar siyasətin və aqrar bazarın fəaliyyəti 
etibarlı hesab olunur 

  1. 50-60% 
  2. 10-20% 
  3. 30-40% 
  4. ((70-80% 
  5. 40-50%  
 

173.Azərbaycan Respublikasında dövlətin aqrar siyasəti bazar iqtisadiyyatının 
tələbləri səviyyəsində formalaşmış, onun başlıca istiqaməti nədən ibarətdir  

1. Aqrar sferada yeni istehsal münasibətlərinin inkişafına nail olmaq 
2. Çoxukladlı iqtisadiyyatı və aqrar sahibkarlığı formalaşdırmaq 
3. İstehsal-iqtisadi əlaqə və mənafeləri təkmilləşdirmək 



4. İqtisadi mexanizmi müasir dövrün tələblərinə uyğunlaşdırmaq  
5. (( Bütün cavablar düzgündür 
 

174.Aqrar bazar başlıca olaraq hansı iki mənbə hesabına formalaşır 
 

1. (( Daxili istehsal sahələrinin inkişafı və idxal edilən məhsullar 
2.  Tələb və təklif 
3. Keyfiyyət və proqnozlaşdırma 
4. Qiymət və qiymətqoyma 
5. Gəlir və xərclər  

 
175.Azərbaycan Respublikasında aqrar bazarı formalaşdıran istehsal sahələri  
quruluşuna hansı sahələr daxildir 

1. Meşəçilik 
2. Balıqçılıq 
3. Kənd təsərrüfatı 
 4.Emal və yeyinti 
5.((Bütün cavablar düzgündür 
 

176.Ölkənin кənd təsərrüfаtı hansı sahələrdən ibarətdir 
1. Əкinçilik  
2. Tахılçılıq 
3. Tərəvəzçiliк 
4. Kаrtоfçuluq 
5. (( Bütün cavablar düzgündürii  

 
177.Hеyvаndаrlığın struкtur tərкibinə daxildir 

1. Mаldаrlıq 
2. Qоyunçuluq 
3. Quşçuluq 
4. Dоnuzçuluq 
5. ((Bütün cavablar düzgündür 
 

178.Hаl-һаzırdа ölкə əһаlisinin illiк istеһlакının necə faizi dахili istеһsаlın 
pаyınа düşür 

1. 25-30% 
2. 35-40% 
3.  ((65-70% 
4. 35-40% 
5. 15-20%  

 
179.Ölkənin sosial-iqtisadi yüksəlişinin təmin edildiyi müasir şəraitdə aqrar 
bazar əsasən nəyin һеsаbınа fоrmаlаşdırılmalı və dаһа dа inкişаf еtdirilməlidir  



1. ((Daxili istehsalın 
2. Beynəlxalq lahiyələrin 
3. Kreditin 
4. Lizinqin 
5. Subsidiyaların 

 
180. Bаzаr münаsibətlərinə кеçid şərаitində кənd təsərrüfаtının inкişаfı nəyin 
məqsədyönlü hаzırlаnmаsına və yеrinə yеtirilməsinə əsаslаnmаldır 

1. ((Dövlət proqramının 
2. Məhsul istehsalçılarının gəlirlərinin 
3. İnformasiya və məsləhətin 
4. Bütün cavablar düzgündür 
5. Bütün cavablar səfdir 

 
181. Аzərbаycаn tоrpаqlаrının münbitliyini yüksəldilməsi üzrə коmplекs 
tədbirlərin yеrinə yеtirilməsi üçün əsаs bаzа һеsаb еdilən prоqrаmа müvаfiq 
оlаrаq daxildir 

 1.Yеrli tоrpаq-iqlim şərаitinə uyğunlaşan elmi əaslarla, ekoloji cəhətdən 
təhlükəsiz əkinçilik sisteminin hazırlanması və tətbiqi təmin edilməli;  

2. Torpağın münbitliyinin qorunmasını və yüksəldilməsini təmin edən 
həcdə erroziyaya qarşı, aqrokimya, meşəqoruyucu hidromeliorativ tədbirlər 
yerinə yetirilməli; 

3. Mineral gübrələrin, əhəng materiallarının, bitkilərin mühafizə 
vasitələrinin bərpa olunması və həmcinin artması təmin edilməli; 

4. Əmtəənin istehsalçıların tələbini ödənilməsi üçün müasir texnika və 
avadanlıqlar bazarı formalaşdırmalı 

5. ((Bütün cavablar düzgündür    
 

182. Yеni tехnоlоgiyа siyаsəti ilк növbədə nəyi əvvəlcədən 
müəyyənləşdirilməsini tələb еdir 

1. Kənd təsərrüfаtınа yüкsəк tехnоlоgiyаlı və rеsurs qənаətli tехniкаnın 
gətirilməsini 

2. İstеһsаl vаsitələrinin tоpdаnsаtış bаzаrının fоrmаlаşdırılmаsını 
3. Hаzır məһsulun sаtış bаzаrını    
4. ((Bütün cavablar düzgündür 
5. Bütün cavablar səfdir 

 
183. Yüкsəк кеyfiyyətli һеyvаndаrlıq məһsullаrı istеһsаlının аrtımı ilə sıх 
bаğlıdır  

1. Mаl-qаrаnın gеnеtik pоtеnsiаlının yüкsəldilməsi 
2. Sağlаmlığının qоrunmаsı 
3. Mövcud оlаn və yеni cinslərin gеniş miqyаsdа sеlекsiyа işinin 

yахşılaşdırılmаsı  



4. ((Bütün cavablar düzgündür 
5. Bütün cavablar səfdir 

 
184. Məşədən, onun sərvətlərindən səmərəli istifadəyə nail olunması üçün 
nələrin nəzərədə tutulması məqsədəuyğun hesab olunur 
 
1. Mеşə təsərrüfаtlаrının еһtiyаcını ödəməк üçün mеşə təsərrüfаtının bütün 
gəlir vəsаitlərinin təmərкüzləşdirilməsini və istifаdəsini təmin еdən   mеşə 
idаrəçiliyinin səmərəli iqtisаdi mехаnizmini fоrmаlаşdırmаsı 
      2. Mеşə mədəniyyəti, mеşə təsərrüfаtı, mеşə mеliоrаtiv işlərinin və mеşə 
аğаclаrının və qеyri аğаc məһsullаrının еmаlının mexanikləşmə səviyyəsini 
yüksəldilməsi; 
     3. Aşаğı əmtəəli оlаn аğаclаrı yеnisi ilə əvəz edilərək qiymətli mеşələrin 
bərpа еdilməsi; 
4. Kənd təsərrüfаtı qurumlаrındа mеşə və mеşə оlmаyаn ərаzilərdə qоruyucu 
mеşə zоlаqlаrının кəmiyyət və кеyfiyyətlə аrtırılmаsı hesabına ümümi meşəliyin 
aqrosferasının, onun əsası olan biоlоjiləşmənin və  екоlоjiləşmənin 
dаvаmlılığının möһкəmləndirilməsinə təsir göstərilməsi 
5. ((Bütün cavablar düzgündür  

 
185. Aqrar bazarın formalaşması və səmərəli fəaliyyət göstərməsi həlledici 
səviyyədə asılıdır  

1. ((Ölkədə yeyinti və emal sənaye sahələrinin inkişafından 
2. Biоlоjiləşmənin və  екоlоjiləşmənin dаvаmlılığının 

möһкəmləndirilməsinə təsir göstərilməsindən 
3. Alıcılıq qabiliyyətindən 
4. Mövsum xarakterindən 
5. Tələb və təklifdən 

 
186. Ölkəmizdə yeyinti və emal sənaye sahələrinin inkişafı ücün hansı tədbirlər 
həyata keçirilir 

1. Yeyinti və emal sənaye sahələrinin miqyası genişlənir 
2. Yeyinti və emal sənaye sahələrinin müasir texnologiya təchizatı 

yaxşılaşır 
3. Regionlarda xammal bazarının tələblərinə uyğun emal və yeyinti 

sənaye sahələri sürətlə inkişaf etdirilir 
4. ((Bütün cavablar düzgündür 
5. Bütün cavablar səfdir 

 
187. Respublikanın müvafiq regionlarında hansı sahələrin inkişafına nail 
olunmuşdur 

1. Pambıq emalı müəssisələri 
2. Tütün fеrmеntаsiyа zаvоdlаrı 



3. Tərəvəz-meyvə konserv müəssisələri 
4. Şirə, şərab və şərаb məһsullаrı istеһsаlı zаvоdlаrı 
5. ((Bütün cavablar düzgündür 

 
188. Hansı nöqsanlar ölkənin еmаl-sənаyе sаһələrinin inкişаfındа ciddi gərginliк 
yаrаnmışdır 

1. Bir çox emal müəssisələrinin istehsal gücünün aşagı olması 
2. İnfrastrukturun nəqliyyat növündəki buraxılan nöqsanlar  
3. Məhsul istehsalının sürətlə artması 
4. ((Bütün cavablar düzgündür 
5. Bütün cavablar səfdir 

 
189.Əһаlinin ərzаq məһsullаrı ilə təmin оlunmаsının yахşılаşdırılmаsının əsаs 
şərti  
1. ((Yеyinti, еmаl sənаyеsinin və məһsulun sахlаnılmаsı bаzаsının inкişаf 
еtdirilməsidir 
2. Məhsul istehsalının sürətlə artmasıdır 
3. Tələblə təklif arasında nisbətin hesablanmasıdır 
4.  Regionlarda xammal bazarının tələblərinə uyğun emal və yeyinti      sənaye 
sahələri sürətlə inkişaf etdirilir 
5. Yeyinti və emal sənaye sahələrinin miqyasının genişlənməsidir 
 
190. İtкilərin аzаldılmаsı və хаmmаl еmаlının dərinləşdirilməsi һеsаbınа yеyinti 
məһsullаrının istеһsаlını necə fаiz аrtırmаq mümkündür 
    1. (( 25-30% 
    2. 10-15% 
    3. 40-45% 
    4. 60-65% 
    5. 70-80% 
 
191. Əl əməyinin хüsusi çəкisi necə fаiz təşкil еdir 

1. 10-20% 
2. (( 40-50% 
3. 25-30% 
4. 5-10% 
5. 50-60% 

 
192. Ət və süd sənаyеsinin inkişafı hansı tədbirlərin əsasında həyata 
keçirilməlidir 

1. Qаbаqcıl tехnоlоgiyаnın tətbiq оlunmаsı 
2. Təкrаr хаmmаlın tаm istifаdəsi 
3. Ət və süd məһsullаrının istеһsаlının аrtırılmаsı 
4. ((Bütün cavablar düzgündür 



5. Bütün cavablar səfdir 
 

193.Çörəкbişirmə, yаrmа, кrахmаl, qənnаdı, pivə, аlкоqоlsuz içkilər, liкоr-аrаq 
və spirt sənаyеsinin inкişаfındа hansı tələblər nəzərə аlınmаlıdır 

1. Əhalinin sayı 
2. Əhalinin gəliri 
3. Əhalinin əmanəti 
4. ((Regional bölgələrin tələbləri 
5. Bütün cavablar səfdir 
 

194.Rеgiоnаl prоqrаmlаrın rеаlizə оlunmаsı üçün büdcə təminаtlаrı ilə yаnаşı 
nədən də istifаdə оlunmаlıdır 

1. Səһmlərdən  
2. Xüsusi invеstisiyаlаrdаn 
3. Xarici investisiyalardan 
4. ((Bütün cavablar düzgündür 
5. Bütün cavablar səfdir 

 
195. Yеyinti və еmаl sаһələrinin inкişаfındа ən кəsкin prоblеm  

1. Kreditin faizinin yuxarı olmasıdır 
2. ((Müаsir mаşın və аvаdаnlıqlаrın оlmаmаsıdır 
3. Subsidiyaların ayrılmamasıdır 
4. Lizinqin inkişaf etməməsidir 
5. Qаbаqcıl tехnоlоgiyаnın tətbiq edilməməsidir 

 
196. Yеyinti məһsullаrının təminаtlı кеyfiyyətlə burахılmаsının və 
istеһlакçılаrın mаrаğının müdаfiə еdilməsini təmin еtməк üçün dövlət  

1.Sеrtifiкаt sistеmi yaratmalı 
2. Ərzаq mаllаrının stаndаrtlаşdırılmаsı fоrmаsını yаrаtmаlı   

                  3. Sаnitаr nəzаrəti mехаnizmi fоrmаlаşdırmalıdır 
                  4. ((Bütün cavablar düzgündür 
                  5. Bütün cavablar səfdir 
 
Mövzu 7 
 
197. Aqrar bazar münasibətlərinin formalaşdığı hazırki dövrdə ölkənin sosial-
iqtisadi inkişafının sürətlənməsinə nə həlledici təsir göstərir 

   1. Maddi-texniki təchizat 
   2. Tədarük formaları 
   3. ((Aqrar sfera 
   4. Nizam-intizam 

        5. İstehlak formaları 
 



198. Müasir dövrdə əhalinin həyat şəraitinin yaxşılaşmasına nə daha çox təsir 
göstərir 

     1. Əmək intizamı 
     2. Xidmət növləri 
     3. İstehlak üsulu 
     4. ((Aqrar sfera 
     5. Texnologiya 
 

199. Aqrar sfera ölkənin ümumi sosial-iqtisadi inkişafında necə inkişaf edir 
     1. Dolayı 
     2. Əlavə 
    3. Köməkçi 
   4. Əlaqələndirici 
   5. ((Həlledici 
 

200. Aqrar sfera xarici əlaqələrin nəyə malikdir 
   1. ((Genişləndirilməsində 
   2. Məhdudlaşmasında 
   3. Əlaqələndirilməsində 
   4. Tənzimlənməsində 
   5. Azaldılmasında 

 
201. Ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının daha da sürətləndirilməsi üçün aqrar 
sferada nəyə nailolunmalıdır 

  1. Tənzimlənməyə 
  2. İxtisaslaşmaya 
  3. ((İntensiv inkişafa 
  4. Mexanikləşməyə 
  5. İstehsalın təşkilinə 

 
202. Aqrar sferanın sosial-iqtisadi yüksəlişinin həyata keçirilməsində nəyin 
inkişafı əsas hesab olunur 

   1. İxtisaslaşmanın 
   2. ((Aqrar sahibkarlığın 
   3. Tənzimlənmənin 
   4. Texnoloji proseslərin 
   5. Əmək təşkilinin 

 
203. Ölkədə aqrar sahənin inkişafında nəyin həyata keçirilməsi həlledici 
əhəmiyyətə malikdir 

   1. Texniki təmirin 
   2. Texnologiyanın 
   3. İxtisaslaşmanın 



   4. Təmərküzləşmənin 
   5. ((İslahatların 

 
204. Aqrar sahədə mülkiyyət münasibətlərin inkişafı və xüsusi mülkiyyətin 
yaranması nəyin elmi əsaslarla formalaşmasına şərait yaradır 

    1. İstehsal-iqtisadi əlaqələrin 
     2. İstehlak üsullarının 
    3. ((Sahibkarlığın 
    4. Texniki təchizatın 
    5. Maliyyə münasibətlərin 
 

205.  Aqrar sahibkarlıq formalarında mövcud istehsal potensialından istifadəyə 
nə olur 

    1. İstifadə sabit qalır 
    2. İstifadə zəifləyir 
    3. İstifadə mürəkkəbləşir 
   4. ((İstifadəyə maraq artır 
  5. İstifadə olunmur 

 
206.  Aqrar sahibkarlığın inkişafı şəraitində məhsul istehsalı sahəsində nə baş 
verir 

    1. Sabit saxlanılır 
    2. Dəyişilməz qalır 
    3. Maraq olmur 
    4. ((İstehsal artır 
    5. İstehsal azalır 

 
207.  Aqrar sahibkarlıq şəraitində əmək vəvəsait sərfindən necə istifadə olunur 

    1. Sabit 
    2. Dəyişilməz 
    3. ((Məqsədəuyğun 
    4. Normativ əsasında 
    5. Plan səviyyəsində 
 

208. Aqrar sahibkarlıq şəraitində istehsalın iqtisadi səmərəliliyinin səviyyəsində 
nə baş verir 

        1. Dəyişilir 
        2. Sabit qalır 
        3. Azalır 
        4. ((Yüksəlir 
        5. Hesablanmır 

 
209. Aqrar sahibkarlıq fəaliyyəti nədir 



       1. İstehsal növü 
       2. Xidmət forması 
       3. ((İqtisadi fəaliyyət növü 
       4. Əmək kollektivi 
       5. Xidmət sahəsi 
 

210. Aqrar sahibkarlıq fəaliyyəti fiziki və hüquqi şəxslərin nə əldə etmək 
məqsədilə formalaşmasıdır 

      1. Məhsul 
      2. İqtisadi səmərə 
      3. Əmək haqqı 
   4. ((Gəlir 
   5. Pul gəliri 
 

211. Aqrar sahibkarlıq fəaliyyəti fiziki və hüquqi şəxslərin özlərinin nəyi 
əsasında formalaşır 

     1. Göstərişi 
     2. Biliyi 
     3. İxtisası 
     4. Peşəsi 
     5. ((Cavabdehliyi 
 

212. Aqrar sahibkarlıq fəaliyyətinin nəticəsi üçün fiziki və hüquqi şəxslər nəyə 
malikdir 

      1. Hüquqi göstərişə 
      2. ((Əmlak məhsuliyyətinə 
      3. Əsas fondlara 
      4. Maliyyə vəsaitinə 
      5. Əməkhaqqı fonduna 
 

213. Aqrar sahibkarlıq hansı fəaliyyət növüdür 
       1. Sabit 
       2. Kollektiv 
       3. ((Müstəqil təşəbbüskar 
       4. Tənzimlənən 
       5. Planlı 
 

214. Aqrar sahibkarlıq fəaliyyətinin istehsal resursları nədən ibarətdir 
    1. Yalnız torpaq sahəsi 
    2. Yalnız əsas fondlar 
    3. Yalnız işçi qüvvəsi və maliyyə vəsaiti 
    4. ((Bütün cavablar düzgündür 
    5. Bütün cavablar səfdir 



215. Aqrar sahibkarlıq fəaliyyəti nə qədər məhsul istehsal etməli, xidmət 
göstərməli və gəlir almalıdır 

     1. Plana uyğun 
     2. Göstəriş səviyyəsində 
     3. ((Tələb olunan səviyyədə 
     4. Emalın tələbatına uyğun 
    5. Satışa uyğun 
 

216. Aqrar sahibkarlıq fəaliyyəti istehsal, satış və bütün növ xidmətləri əhatə 
edən nədir 

    1. Kollektivdir 
    2. Şəxsdir 
    3. Hüquqi vahiddir 
    4. ((Tam sərbəst fəaliyyətdir 
    5. Birgə fəaliyyətdir 

 
217. Aqrar sahibkarlıq fəaliyyət qanunvericiliklə nə edilir 

        1. İstehsal edir 
        2. Xidmət göstərir 
        3. ((Qorunur 
        4. Tənzimlənir 
        5. İxtisaslaşdırılır 

 
218. Aqrar sahibkarlığın inkişafı müasir dövrün nəyindən irəli gələn obyektiv 
zəruri prosesdir 

     1. Texnoloji prosesindən 
     2. Tənəzzülündən 
     3. ((Tələbatından 
    4. Maliyyə çətinliyindən 
    5. Əmək haqqının səviyyəsindən 
 

219. Aqrar bazar münasibətilə aqrar sahibkarlıq arasında nə mövcuddur 
     1. ((Qarışılıqlı əlaqə və asıllıq 
     2. Heç nə 
     3. Ziddiyyət 
     4. Biri digərinin inkişafını pozur   
     5. Müxtəlif məqsədə malikdirlər 

220. Sahibkarlar öz fəaliyyətini səmərəli qurmaq üçün nədən istifadə edir 
    1. Qymət amilindən 
    2. İqtisadi səmərədən 
    3. ((Bank kreditindən 
    4. Sığortadan 
    5. Vergi amilindən 



221. Sahibkarlıq fəaliyyəti hansı vəsait hesabına həyata keçirilir 
   1. Büdcə 
   2. Bələdiyyə 
   3. ((Kredit və öz vəsaiti 
   4. Vergi və sığorta 
   5. Subsidiya 
 

222. Sahibkarlıq fəaliyyətinin xərcləri nə hesabına ödənilir 
   
1. Büdcə vəsaiti 
  2. Sosial təminat 
  3. Kredit 
  4. )) Öz gəlirləri 
  5. Yardım və köməklər 
 

223. İş və xidmətlər bazarının fəaliyyəti nədən asılıdır 
    1. Mövsümü xarakterdən 
    2. ((İş və xidmətlər bazarının strukturundan 
    3. İstehsal olan məhsuldan 
   4. Məhsulun keyfiyyətindən 
   5. Maliyyə dəstəyindən 
 

224. İş və xidmətlər bazarının strukturunu təşkil edir 
    1. Sahibkarlıq fəaliyyəti 
    2. Cəlb olunan kreditlər 
    3. ((Ticarət-təchizat 
    4. Keyfiyyətli məhsul istehsalı 
    5. Lizinq fəaliyyəti 
 

225. İş və xidmətlər bazarının strukturunu  
    1. ((Ticarət satış təşkil edir 
    2. Sahibkarlıq fəaliyyəti təşkil edir 
    3. Cəlb olunan kreditlər təşkil edir 
    4. Keyfiyyətli məhsul istehsalı təşkil edir 
    5. Lizinq fəaliyyəti təşkil edir 

 
226. Bazarın iqtisadi qanunları əsasında fəaliyyət göstərərək hansı iş və 

xidmətlər təklif edilir 
   1. Aqroservis xidməti 
   2. Lizinq xidməti 
   3. İcarə 
   4. İpoteka  
   5. ((Bütün cavablar düzgündür 



227. Kənd təsərrüfatı istehsalçısının sosial amillərinə aiddir 
   1. İstehsal və mənzil şəraiti 
  2. Yaşayış səviyyələri 
  3. Əməyin stimullaşdırılmasının vəziyyəti 
  4. Mülkiyyət münasibətləri. 
  5. ((Bütün cavablar düzgündür 

 
228. Xüsusi təsərrüfatçılıq şəraitində iş və xidmətlərdə nəyə daha böyük məsu-
liyyət tələb olunur 

    1. Texniki-təmir 
    2. Bərpa 
    3. Yüklərin vaxtında və itkisiz daşınması 
    4. ((Bütün cavablar düzgündür 
    5. Bütün cavablar səfdir 

 
229. Təşkilati-iqtisadi amillər istehsalın hansı amillərini birləşdirir 

    1. İxtisaslaşdırılma 
    2. Təmərküzləşmə 
    3. Əmək bölgüsü 
    4. Əmək kooperasiyası 
    5.  ((Bütün cavablar düzgündür 

 
230. Texniki-texnoloji amillərə texnika və avadanlıqların markaları və növləri 
üzrə görüləcək iş və xidmətlərə aiddir  

      1. İxtisaslaşdırılma 
      2. Təmərküzləşmə 
      3. Əmək bölgüsü 
      4. Əmək kooperasiyası 
      5. ((İstehsalın mexanikləşdirilməsi 
 

231. Texnika və avadanlıqların markaları və növləri üzrə görüləcək iş və 
xidmətlərə aiddir  

   1. Elektrikləşdirilmə 
   2. Kimyalaşdırılma 
   3. Meliorasiya 
   4. İstehsalın texnologiyası 
   5. ((Bütün cavablar düzgündür 
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232. Kənd təsərrüfatında məhsul istehsalı torpaq, əmək və maliyyə resursları ilə 
yanaşınə ilə bağlıdır 

     1. Meliorasiya işləri ilə 



     2. İrriqasiya işləri ilə 
     3. ((Maddi-texniki resurslarla 
     4. Kreditin verilməsi  ilə  
     5. Lizinqin genişləndirilməsi ilə 

 
233. Maddi-texniki resurslar hansı əhəmiyyətli rolu ilə fərqlənir 

    1. ((Keyfiyyəti torpaqdan səmərəli istifadəni şərtləndirməklə kənd 
təsərrüfatı istehsalının artırılması 

    2. Əmtəə və xidmətlərin istehsalçıdan istehlakçılara çatdırılması  
    3. Tələb və təklifdən asılı olaraq tarazlıq qiymətinin yaradılması 
    4. Tələbin artımı, təklifin sabitliyi, yaxud azalması şərtində tarazlıq 

qiymətinin artırılmasını   
    5. Tələbin azalması, təklifin sabitliyi, yaxud artımı şəraitində tarazlıq 

qiymətinin stabil saxlanılması 
 

234. Kənd təsərrüfatında maddi-texniki resurslar bazarının formalaşmasına hansı  
amillər təsir göstərir 

   1. Tələb və təklif 
   2. Rəqabət mühiti 
   3. Hər bir istehsal zonasının təbii- iqlim xüsusiyyətləri 
   4. İntensivləşmə səviyyəsi 
   5. ((Bütün cavablar düzgündür 
 

235. Maddi-texniki resurslar bazarının formalaşmasına təsir göstərir 
     1. İstehsalın ixtisaslaşması amili 
     2. Mövsümlük amili 
     3. Kənd təsərrüfatında istehsal sahələrinin (məhsulun) xarakteri amili 
     4. İstehsalda struktur dəyişiklikləri amili 
     5. ((Bütün cavablar düzgündür 
 

236. Digər bazar növlərində olduğu kimi, maddi-texniki resurslar bazarının 
formalaşması, fəaliyyəti və inkişafında birbaşa rol oynayır 

  1. ((Tələb və təklif 
  2. Kredit 
  3. Lizinq 
  4. Subsidiyalar 
  5. Vergi   

 
237. Maddi-texniki resurslar bazarında tələbə hansı amil təsir edir 

    1. İstehsalçıların malik olduqları torpaq sahəsi 
    2. Heyvanların baş sayı  
    3. Gəlirlərinin səviyyəsi 
    4. ((Bütün cavablar düzgündür 



    5. Bütün cavablar səfdir 
 
238. Maddi-texniki resurslar bazarında təklifə əsasən təsir göstərir 

    1. Maddi-texniki vəsaitlərin alıcılarının sayı 
    2. Alıcıların gəlirləri 
    3. Kənd təsərrüfatı istehsalçılarının maddi-texniki resurslarla təmin 

olunması səviyyəsi 
    4. Maşın və avadanlıqların istismar müddəti 
    5. ((Bütün cavablar düzgündür 

 
239. Maddi-texniki resurslar bazarında təklifin dəyişməsində əhəmiyyətli rol 
oynayır 

  1. ((Keyfiyyət 
  2. İstehsal 
  3. Rəqabət 
  4. Kredit 
  5. Lizinq 

 
240. Kənd təsərrüfatında hansı müxtəlif mülkiyyət formalarının  inkişaf 
etdirilməsi maddi-texniki resurslarla təchizatın səviyyəsini müəyyənləşdirir 

   1. Dövlət 
   2. Bələdiyyə  
   3. Şəxsi  
   4. ((Bütün cavablar düzgündür 
   5. Bütün cavablar səfdir 

241. Əsas və dövriyyə vəsaitlərinə tələb hansı istiqamətlərdə dəyişir  
   1. (( Kənd təsərrüfatı istehsalının mövsümiliyi ilə 
   2. Keyfiyyətli məhsul istehsalı ilə 
   3. Rəqabət şəraitinin yaradılması ilə 
   4. Məhsuldarlığın artımı ilə 
   5. Maliyyə dəstəyi ilə  

 
242. İxtisaslaşma kənd təsərrüfatında əvvəlcədən nəyi müəyyənləşdirməyə əsas 
verir  

1. ((İstehsal müəssisələrinin konkret məhsul növünə görə maddi-texniki 
ehtiyatlara tələbatını 

2. Maddi-texniki resurslara ehtiyacı 
3. Maddi-texniki resursların bir hissəsi istehsal olunmuş məhsulların 

saxlanmasına 
4. Müxtəlif sahələrdə istehsal dövrünün uzunluğunu 
5. Məhsul istehsalı prosesində müxtəlif maddi-texniki resurslardan istifadəyə  
 

243. Elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətləri əsasında əldə olunan texniki və 



material vəsaitlərinin istehsalata tətbiqi 
   1. Rəqabət mühiti yaradır 
   2. ((Məhsul istehsalının artırılmasına xidmət etdiyindən onlara tələb 

durmadan artır 
  3. Məhsulların qiymətinin artmasına səbəb olur 
  4. Təbii-iqlim xüsusiyyətlərinə təsir göstərir 
  5. Kreditdən istifadəni azaldır 
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244. Elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətləri əsasında əldə olunan məhsulların alqı-
satqı prosesi 

   1. ((Elmi-texniki məhsullar bazarını formalaşdırır 
   2. Aqrar bazarı tənzimləyir 
   3. Aqrar bazarda rəqabət mühiti yaradir 
   4. Sahibkarlıq fəaliyyətini inkişaf etdirir 
   5. Maliyyə yardımına şərait yaradır 

 
245. İnsan cəmiyyəti iqtisadi və zehni inkişafdan, torpaq sahəsinin azlığı və 
insanların sayının artması ilə əlaqədar  

   1. Müasir texnologiyaların yaradılmasına can atır 
   2. Müasir texnologiyalardan istifadəyə can atır 
   3. Müasir texnologiyaların istehsalata tətbiqinə can atır 
   4. ((Bütün cavablar düzgündür 
   5. Bütün cavablar səfdir 

 
246. İqtisadi səmərəlilik nəyi müəyyənləşdirməyə imkan verir  

   1. Məhsulun keyfiyyətini 
   2. Müxtəlif elmi-texniki yeniliklərin istehsalın nəticəsinə təsirini 
   3. ((Sağlam rəqabət qabiliyyətini 

  4. Tələb və təklifdən asılı olaraq tarazlıq qiymətini 
  5. Tələbin artımı, təklifin sabitliyi, yaxud azalması şərtində tarazlıq 

qiymətini  
 
247. Elmi-texniki yeniliklərin mühüm istiqamətlərindən olan yeni texnikanın 
istehsalata tətbiqinin iqtisadi səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi 

  1. Əmək sərfinin azaldılmasında istifadə olunur 
  2. Ümumi xərclərin tərkibində texnikanın istismar xərclərinin 

azaldılmasında istifadə olunur 
  3. İşə sərf olunun vaxtın azaldılması və əmək şəraitinin 

yaxşılaşdırılmasında istifadə olunur 
  4. ((Bütün cavablar düzgündür 
  5. Bütün cavablar səfdir 



248. Texnoloji səmərəlilik xarakterizə edir 
   1.Ümumi xərclərin tərkibində texnikanın istismar xərclərinin azaldılmasını 
   2. ((Yeni texnika və texnologiyanın texniki-iqtisadi göstəricilərinin 

yaxşılaşdırılması və təkmilləşdirilməsini  
   3. İşə sərf olunun vaxtın azaldılmasını 
   4. Əmək sərfinin azaldılmasını 
   5. Müxtəlif elmi-texniki yeniliklərin istehsala tədbiqini 

 
249. Sosioloji səmərəlilik  istifadə olunur 

   1. İşə sərf olunan vaxtın azaldılmasında 
   2. ((Elmi-texniki yeniliklərin işçilərin həyat və əmək şəraitinə təsirini 

müəyyənləşdirməkdə  
   3. Əmək sərfinin azaldılmasında 
   4. Məhsuldarlığın artırılmasında 
   5. Keyfiyyətli məhsul istehsalında  

 
250. Kənd təsərrüfatında ETT-nin iqtisadi səmərəliliyi işçilərin əmək və həyat 

fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması nəyi özündə birləşdirir 
   1. Əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsini 
   2. Məhsul istehsalının maya dəyərinin aşağı salınmasını 
   3. Xalis mənfəətin artırılmasını 
   4. Mənfəətin artırılmasını  
   5. ((Bütün cavablar düzgündür 

 
251. ETT-nin kənd təsərrüfatında tətbiqinin əsas şərtləri və istiqamətləri 

hansılardır 
    1. Kənd təsərrüfatının xüsusiyyətləri, o cümlədən resursların məh-

dudluğu nəzərə alınmaqla qənaətli texnika və texnologiyanın hazırlanması 
    2. Müasir suvarma sistemləri kompleksinin, həmçinin mineral güb-

rələrdən səmərəli istifadə sisteminin hazırlanması 
     3. Bitkilərin mühafizəsi və heyvanların xəstəliklərinə qarşı yeni üsul və 

tədbirlərin hazırlanması 
     4. Biotənzimləyici texnologiyalar istehsalı 
     5. ((Bütün cavablar düzgündür 

 
252. ETT-nin kənd təsərrüfatında tətbiqinin əsas şərtlər və istiqamətlərdən 
ibarətdir 

 
1. Bitki növləri və heyvan cinslərinin yaradılması istiqamətində tədbirlərin 

hazırlanması 
   2. Kənd  təsərrüfatı  istehsalının  mexanikləşdirilməsi, elektrikləşdi-

rilməsi və ekoloji təmiz texnologiyalar üçün yeni texnika və texnologiyaların 
hazırlanması və tətbiqi 



   3. Keyfiyyətli və ekoloji təmiz məhsul istehsalının təmin edilməsi 
tədbirlərinin hazırlanması və tətbiqi 

   4. Elmi-texniki işlərlə (elmi-texniki tədqiqatlar) yanaşı istehsalatda 
çalışan mütəxəssislərin hazırlanması 

   5. ((Bütün cavablar düzgündür  
 
253. İnnovasiya 

   1. Kənd təsərrüfatında kreditlə əlaqədar fəaliyyət növüdür 
   2. ((Hazırlanmış yeni texnika və texnologiyalar, digər məhsullar və 

proseslərin tətbiqinə yönəldilmiş fəaliyyət növüdür 
  3. Aqrar bazarda tələblə təklif arasında olan nisbətdir 
  4. Kənd təsərrüfatı istehsalçıları arasında saglam rəqabətin inkişaf 

edilməsidir 
  5. Aqromarketinq fəaliyyətidir   
 

254. İnnovasiyanın tətbiqi hansı tədbiq və təkmilləşdirmə tədbirlərini əhatə edir 
     1. Təşkilati tədbirlərin  
    2. Maliyyə 
    3. Tədris 
    4. Elmi-tədqiqat  
    5. ((Bütün cavablar düzgündür 
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255. Torpaq bazarının formalaşması kənd təsərrüfatında torpaq mülkiyyətçiləri-
nin və müxtəlif mülkiyyətə əsaslanan hansı təsərrüfatçılıq formalarının fəaliyyəti 
ilə əlaqədardır 

    1. Dövlət 
    2. Bələdiyyə  
    3. Xüsusi 
    4. Dövlət və bələdiyyə 
    5. ((Dövlət, bələdiyyə və xüsusi 

 
256. Torpaq bazarının səmərəli fəaliyyəti onun 

    1. Münbitliyi ilə bir-başa bağlıdır 
    2. ((Seqmentləri ilə bir-başa bağlıdır 
    3. Xüsusiyyətləri ilə bir-başa bağlıdır 
    4. Formalaşması ilə bir-başa bağlıdır 
    5. Qorunması ilə bir-başa bağlıdır 

 
257. Torpaq bazarının səmərəli fəaliyyəti necə seqmentlərdən ibarətdir 

   1. 2 
   2. 4 



   3. 1 
   4. ((3 
   5. 6 

 
258. Torpaq sahələrinin bazarda hansı əməliyyatlarının keçirilməsi mümkündür 

   1. Əkini 
   2. ((Alqı-satqısı 
   3. Biçini 
   4. Suvarılması 
   5. Becərilməsi 
 

259. Bazarda torpaq sahələrinlə bağlı hansı əməliyyatlar keçirilir 
    1. Əkini 
   2. ((Nizamnamə fonduna verilməsi 
   3. Biçini 
   4. Suvarılması 
   5. Becərilməsi 
 

260. Torpaq sahələrinin dəyişdirilməsi, bağışlanması və vərəsəlik əsasında 
başqasına keçməsi  nə əsasında həyata keçirilir 

 1. Sərəncam 
 2. Aktlar 
 3. ((Dövlətin mülki və torpaq qanunvericiliyi 
4. Hüquqi baza  
5. Qərarlar  

 
261.  Bələdiyyələr hansı səlahiyyətlərindən istifadə etməklə iqtisadi proseslərdə, 
o cümlədən torpaq bazarının fəaliyyətində öz iştirakını təmin edə bilir 

1. Qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada bələdiyyə mülkiyyətində 
olan torpaqlara sahiblik, onlardan istifadə və həmin torpaq barəsində sərəncam 
verilməsi 

2. Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada bələdiyyə mülkiyyətində olan 
torpaqların mülkiyyətə, istifadəyə və icarəyə verilməsi; 

3. Yaşayış məntəqələrinin baş planının, planlaşdırma və tikinti layihələrinin, 
yer quruluşu və təsərrüfat planlarının hazırlanması və həyata keçirilməsinin 
təşkil edilməs 

4. Bələdiyyə torpaqlarının istifadəçilərindən torpaq sahələrinin icarəsinə görə 
haqq alınması 

5. ((Bütün cavablar düzgündür 
 
262.  Aşağıdakı hansı səlahiyyətlərindən istifadə etməklə bələdiyyələr iqtisadi 
proseslərdə, o cümlədən torpaq bazarının fəaliyyətində öz iştirakını təmin edir 

  1. Bələdiyyə ehtiyatları üçün torpaq sahəsinin qanunvericiliklə hüquqi və 



fiziki şəxslərdən geri alınması  
   2. Öz səlahiyyətləri daxilində torpaq mülkiyyətçilərinin, istifadəçilərinin və 

icarəçilərinin hüquqlarının müdafiə edilməsi 
  3. Bələdiyyə torpaqlarının mühafizəsinə və yaxşılaşdırılmasına dair 

proqramların hazırlanması və həyata keçirilməsi 
  4. Hüquqi və fiziki şəxslərin mülkiyyətinə, istifadəsinə və icarəsinə verilən 

torpaq sahələrinin minimum həddinin müəyyən edilməsi 
   5. ((Bütün cavablar düzgündür 
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263.Əmək bazarında qiymətlərin formalaşması hansı qanunun tələblərinə tabe 
olur    

1. Tələb 
2. Təklif 
3. ((Tələb və təklif  
4. Bazar 
5. Əmək 

 
264.Yəni bazarda iş qüvvəsinə tələb çox olduqda qiymətlər  

1. ((Yüksək olur 
2. Aşağı olur 
3. Liberallaşır 
4. Stabil olur 
5. Dəyişir 

 
265.Yəni bazarda iş qüvvəsinə tələb az olduqda qiymətlər  

1. Yüksək olur 
2. ((Aşağı olur 
3.Liberallaşır 
4. Stabil olur 

         5. Dəyişir 
 
266. Tələb və təklifin formalaşmasına 

  1. Regionların və ölkənin tələbatı və tələbatdan asılı olaraq iş yerlərinin 
mövcudluğu amili təsir edir 

  2. İstehsalın genişləndirilməsi imkanları amili təsir edir 
  3. İnvestisiya potensialı amili təsir edir 
  4. ((Bütün cavablar düzgündür 
  5. Bütün cavablar səfdir 
  

267. Əmək bazarının fəaliyyəti və onun mövcud vəziyyəti hansı göstəricilər 
sistemi vasitəsilə xarakterizə olunur 



1. İş qüvvəsinin təklif göstəriciləri 
2. İş qüvvəsinə tələb göstəriciləri 
3. Məşğulluq və işsizlik göstəriciləri 
4. ((Bütün cavablar düzgündür 

     5. Bütün cavablar səfdir 
 
268. Əmək bazarı hansı seqmentlərdən ibarətdir 

   1. Yüksək əmək haqqı səviyyəsinə və iş şəraitinə malik işçilərdən 
   2. Fəaliyyət göstərənlər daimi və cəlb edilmiş işçilərdən 
   3. Bir növ işsizlərdən ibarətdir 
   4. ((Bütün cavablar düzgündür 
  5. Bütün cavablar səfdir 

 
269. Əmək bazarı necə seqmentdən ibarətdir 

   1. ((3 
   2. 1 
   3. 2 
   4. 3 
   5. 6 
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270. Kənd təsərrüfatı məhsullarının satış sistemi hansi iqtisadi münasibətlər 
sistemini özündə birləşdirir 

1. ((Əmtəə və xidmətlərin istehsalçıdan istehlakçılara çatdırılmasını  
2. Tələb və təklifdən asılı olaraq tarazlıq qiymətini 
3. Tələbin artımı, təklifin sabitliyi, yaxud azalması şərtində tarazlıq 

qiymətini  
4. Tələbin azalması, təklifin sabitliyi, yaxud artımı şəraitində tarazlıq 

qiymətini 
5. Təklifin artımı, tələbin sabit, yaxud azalması şərtində tarazlıq qiyməti 

aşağı düşür və  təklifin azalması, tələbin sabitliyi, yaxud artması şərtində tarazlıq 
qiymətini 

 
271. Satış sistemi məhsul istehsalının başa çatdırılmasından sonra nədən 
ibarətdir 

1. Əmtəələrin satışa hazırlığından 
2. Əmtəələrin qablaşdırılmasından 
3. Əmtəələrin markalanmasından 
4. Əmtəələrin saxlanılması və maliyyələşdirilməsindən  
5. ((Bütün cavablar düzgündür 
 

272. Bazarda üzüm məhsuluna təklif əsasən hansı amillərin təsiri ilə formalaşır 



 1. Üzümlüklər 
 2. İnvestisiya qoyuluşunun həcmi 
 3. Üzüm istehsalçılarının sayı və gəlirlərinin səviyyəsi 
 4. ((Bütün cavablar düzgündür 
 5. Bütün cavablar səfdir 
 

273. Üzüm bazarında əsasən hansı satış qiymətləri fəaliyyət göstərir 
1. Müqavilə qiymətləri 
2. Pərakəndə satış qiymətlər  
3. Topdan satış qiymətlər 
4. ((Bütün cavablar düzgündür 
 5. Bütün cavablar səfdir 
 

274. Süd və süd məhsulları bazarında hansi növ əmtəələrin satışı həyata keçirilir 
     1. Süd 
     2. Yağ 
     3. Pendir  

4. (( Bütün cavablar düzgündür 
 5. Bütün cavablar səfdir 

 
275. Süd və süd məhsulları bazarında tələbin dəyişməsi əsasən hansı amillərin 
təsiri altında baş verir 

1. Əhalinin sayı və gəlirləri  
2. Emal müəssisələrinin inkişaf səviyyəsi 
3. İdxal - ixracın həcmi 
4. (( Bütün cavablar düzgündür 
 5. Bütün cavablar səfdir 
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276. Proqnoz dedikdə: 
  
     1. Kənd təsərrüfütının səmərəli inkişafı və keyfiyyətli məhsul istehsalı 
düşülür 
     2. ((Hər hansı iqtisadi sistemin gələcək vəziyyəti üçün kəmiyyət və keyfiyyət 
parametrləri formasında əsaslandırılmış tədbirlər kompleksi başa düşülür 
     3. Kənd təsərrüfatında maya dəyərinin aşağı düşməsi və məhsuldarlığın 
artımı başa düşülür 
     4. Aqrar əmtəə istehsalçılarının gəlirlərinin formalaşması başa düşülür 
     5. Əmtəə mühitin mühafizəsi başa düşülür 

 
277. Proqnozlaşdırma sistemi hansı məqsədi həyata keçirir: 
 



    1. ((Ölkə, region və müəssisə miqyasında iqtisadi inkişafın məqsəd və 
vəzifələrinin müəyyən edilməsi  

    2. Ümumdövlət proqnozlaşdırma sistemi 
    3. İstehsal və qeyri-istehsal komplekslərinin proqnozlaşdırılması sistemi 
    4. Sahələr üzrə proqnozlaşdırma sistemi 
    5. Sahələrarası proqnozlaşdırma sistemi 
 

278. Proqnozlaşdırma sistemlərinin özünəməxsus prinsipi mövcuddur: 
 

   1. Bazar iqtisadi münasibətlərinin tələblərinə uyğun proqnozlar ha-
zırlamaqla əhalinin tələbatının ödənilməsinin təmin olunması 

   2. Geniş təkrar istehsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsi 
   3. Əlverişli və daha səmərəli istehsal sahələrinin müəyyənləşdirilməsi 
   4. İnvestisiya qoyuluşunun stimullaşdırılmasının təmin edilməsi 
   5. ((Bütün cavablar düzgündür 
 

279. Proqnozlaşdırma sistemlərinə aiddir: 
 
1. İstehsalın yerləşdirilməsi, ixtisaslaşması və difersifikasiyasının nəzərə 
alınması şərti ilə müəyyən dövr üçün səmərəli sahələrin müəyyən edilməsi 
2. Regionların təbii-iqtisadi xarakteri və xüsusiyyətləri baxımından nəzərdə 
tutulan tədbirlərin əlaqələndirilməsi və proporsionallığın təmin olunması 
3. Proqnozların hazırlanması prosesində ixrac potensialının nəzərə alınması və 
idxal amillərinin təsir səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi 

    4. ((Bütün cavablar düzgündür 
    5. Bütün cavablar səfdir 
 

280. İqtisadi proqnozlar  
 
1. Bitkiçiliyin inkişafı üçün hazırlanır 
2. Heyvandarlığın inkişafı üçün hazirlanır 
3.(( İqtisadiyyatın inkişafı məqsədilə hazırlanır 
4. Məhsuldarlığın artırılması məqsədilə hazırlanır 
5. Keyfiyyətli məhsul istesalı məqsədilə hazırlanır 
 
281. Xarici-iqtisadi proqnozlar 
 
1. Ölkənin digər ölkələrlə iqtisadi əlaqələrinin inkişaf istiqamətini müəyyənləş-
dirir 
2. Ölkənin ixrac potensialının hansı ölkənin iqtisadi səviyyəsinə uyğunluğunu 
hesablamağa imkan verir 
3. İxrac olunacaq əmtəələrin rəqabət aparma imkanlarını hesablamağa imkan 
verir 



4. Xarici-iqtisadi proqnozlar ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin olunmasına 
xidmət edir 
5. ((Bütün cavablar düzgündür 
 
282. Ekoloji proqnozlar hansı məsələlərin həlli üçün əhəmiyyətlidir 

    1. ((Ətraf mühitin qorunması 
    2. Rəqabət şəraitini yaradılması 
   3. İstehsalın intensivləşdirilməsi 
   4. Maya dəyərinin aşağı salınması 
   5. Yeni texnologiyanın tədbiqi  
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283. Aqrar bazarın formalaşması və xüsusilə səmərəli fəaliyyət göstərməsi 
həlledici səviyyədə asılıdır  
         1. Tələbdən 
         2.Təklifdən 
         3. Kreditdən 
         4. Mösumi xarakterdən 
        5. (( Dövlət tənzimlənməsindən  
 
284. Aqrar sfera və onun əsasında formalaşan aqrar bazar daima dövlət 
tərəfindən  
        1. Nəzarət altında olmalıdır 
        2. ((Tənzimlənməlidir 
        3. İdarə olunmalıdı 
       4. Standart forma yaratmalıdır 
       5. Gəlirə nəzarət etməlidir 
  
285. Bazar münasibətlərinin inkişafının müasir mərhələsində aqrar bazarın 
fəaliyyətinin nizamlanmasına yönəldilir  

  1. ((Hüquqi-normativ aktlar  
 2. Qanunlar 
 3. Sərancamlar 
 4. Qərarlar 
 5. Bütün cavablar səfdir 

 
286. Aqrar bazarın birbaşa (müstəqim) tənzimlənməsi əksər hallarda necə 
adlanır  

  1. ((Aqrar bazarın hüquqi tənzimlənməsi  
  2. Aqrar bazarın ekoloji tənzimlənməsi 
  3. Aqrar bazarın sosial tənzimlənməsi 
  4. Aqrar bazarın iqtisadi tənzimlənməsi 



  5. Aqrar bazarın əxlaqi tənzimlənməsi 
 
287. Əmtəə istehsalçılarına verilən dotasiyaların səmərəliliyi hansı şərtlə 
səciyyələnir  

 
   1. Maya dəyərini aşagı salınması 
   2. ((Maddi-texniki resurslar bazarında istehsal vasitələri təklifinin qiymət 

elastikliyinə malik olması  
   3. Rəqabətin gücləndirilməsi 
   4. Ekoloji təmiz məhsul istehsalı 
   5. Məhsulun keyfiyyətinin artırılması 

 
288. Aqrar bazarın qorunması sisteminin mühüm tərkib elementi olmaqla aqrar 
sferanın kreditləşdirilməsi aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsini nəzərdə 
tutur 
  
1. Faiz stavkalarının subsidiyalaşdırılması 
2.  ASK sahələrinə dövlət qarantiyası ilə bank subsidiyalarının verilməsi 
3. Bilavasitə aqrar sferaya xidmət edən ixtisaslaşdırılmış kredit institutlarının 
yaradılması 
4. Aqrar sferaya verilmiş borcların silinməsi 
5. ((Bütün cavablar düzgündür 

 
Mövzu 15  
 
289. Dünya təsərrüfat sisteminin formalaşması  

 
          1. Elmi-texniki əməkdaşlığın inkişafının nəticəsidir 
          2. Kreditləşmənin inkişafının nəticəsidir 
          3. Qarşılıqlı iqtisadi yardım və köməklərin inkişafının nəticəsidir 
          4. ((Bütün cavablar düzgündür 
          5. Bütün cavablar səfdir 

 
290. Ümumi formada beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya ölkələrarası əmək 
bölgüsünün  

 
    1. Dərinləşməsini xarakterizə edir 
    2. İstehsalın inkişafını xarakterizə edir  
    3. İqtisadi səmərəliliyinin artırılmasını xarakterizə edir 
    4. ((Bütün cavablar düzgündür 
    5. Bütün cavablar səfdir 

 
291. Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya hansı formalardan ibarətdir 



 
   1. Azad ticarət zonası 
   2. İqtisadi və valyuta ittifaqı 
   3. Gömrük ittifaqı 
   4. Ümumi bazaar 
   5. ((Bütün cavablar səfdir 

 
292. Avropa Birliyinin ümumi aqrar siyasəti cavab verir 

 
    1. Keyfiyyətli məhsul istehsalına 
    2. ((Vətəndaş cəmiyyətinin tələblərinə cavab  
   3. Sağlam rəqabət mühitinin yaradılmasına 
   4. Maya dəyərinin aşağı salınmasına 
   5. Məhsuldarlığın artırılmasına 
  

293. Kənd təsərrüfatının inkişafında Avropa Birliyinin rolu ibarətdir 
 

1. Əhalinin sabit və təhlükəsiz ərzaq təminatına nail olunması 
2. Aqrar sahənin modernləşməsi və inkişafına əlverişli şərait yaradan minimum 
standartların müəyyən edilməsi 
3. Kənd təsərrüfatı istehsalçılarına birliyin bütün ölkələrində müvafiq şəraitin 
yaradılması 
4. ((Bütün cavablar düzgündür 
5. Bütün cavablar səfdir 

 
294. Avropa Birliyini müasir aqrar siyasətinin nailiyyətlərinin əldə edilməsində 
hansı amillər mühüm rol oynamışdı 
 
1. Kənd əhalisinin maddi rifahı halının yaxşılaşdırılmasına xüsusi diqqət 
yetirilməsi 
2. Ərzağın keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması 
3. Ərzaq təhlükəsizliyinə təminat 
4. ((Bütün cavablar düzgündür 
5. Bütün cavablar səfdir 
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295. Aqrar siyasətin məqsədi: 

1. ((Yeni iqtisadi münasibətlərin inkişafı əsasında çox növlü 
təsərrüfatçılığa nail olmaq 

2.  Ölkənin bütün regionlarında özəl banklar yaratmaq  
3.  Özəl bankların kənd təsərrüfatı qurumları olmalıdır 
4. Ölkə əhalisinin ərzaq təhlükəsizliyinin yüksəltmək 



5. Subsidiyalar ayırmaq 
 

296. Sərbəst rəqabətin inkişafına nail olmaq ücün: 
 
1. Məhsulların istehsalının dövlət tərəfindən stimullaşdırılması təcrübəsi 
genişləndirilməlidir 
2. Özəl kənd təsərrüfatı müəssisələrinə kredit faizi müəyyənləşdirərkən ən 
aşağı faiz dərəcələri nəzərdə tutulmalıdır 
 3. Şərait yaradilmalıdır ki, krediti almaqda maraq olsun 
 4. Kreditin qaytarılmasında ümidsizlik aradan qaldırılsın 
 5. ((Ölkədə etibarlı aqrar bazar formalaşmalı və səmərəli fəaliyyət 
göstərməlidir  
 

297. Aqrar bazarın formalaşması ücün hansı tədbirlər həyata keçirilir? 
 
1. Təsərrüfatçılıq  
2. Rəqabət 
3. İstehsal 
4. ((İstehsalın strukturunun müasir dövrün tələblərinə uyğunlaşması 
 5. Kredit  
 

298. Aqrar siyasətin başlıca istiqaməti nədən ibarətdir? 
1. Kredit cəlb etmək 
2. ((Çoxukladlı iqtisadiyyatı və aqrar sahibkarlığı formalaşdırmaq 
3. İstehsalı artırmaq 
4. İqtisadi mexanizm hazırlamaq 
5. Rəqabət yaratmaq 

 
299.Aqrar bazar necə formalaşır: 
 
1. (( Daxili istehsal sahələrinin inkişafı və idxal edilən məhsullar hesabına 
2.  Tələb və təklif görə 
3. Proqnozla 
4. Qiymət və qiymətqoymayla 
5. Gəlir və xərclərlə 
 
300.Azərbaycan Respublikasında aqrar bazarı formalaşdıran istehsal sahələri  
quruluşuna hansı sahələr daxildir 
1. Meşəçilik 
2. Balıqçılıq 
3. Kənd təsərrüfatı 
 4.Emal və yeyinti 
5.((Bütün cavablar düzgündür 


